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 نفح ةت وها ود ا لغ هللا يضر هللا ير هل دحل

 دعب اما

 اهيف قوسأ «رايتخالاو ربحلا نع ثدحتلا ىف راصبتسالا» أهتيمس ةلا.سر هذهف

 نع ةديعب امهلوح ثوحب نم دج ال ءرايتخالاو ربجلا لوح «راصتخاب تاظحالم

 ناودعلل اعفد «بلطملا اذه ىف قحلا نايب مزلف باحصألا ىآرو «باوصلا باوص

 . نيعتسأ هبو قفوملا وه هناحبس هللاو ‹بسذملا ىلع

 ال :لوقأف ةباتكلا هذه ىلع ثعابلا نع ثدحتأ عوضوملا اذه ىف ضروخلا لبقو

 فرصتلا هوجو ىلع ةقئاف ةردقب ضباقلا «عرابلا ىلدجلاو عدبملا ةمالعلا نأ یفخي

 قيفوتلاب هدمأو «ديعسلا هرمع ىف هللا دم «مانألا ىتفم انالوم «مالكلا ىف

 تاعالا فوض لغ نيرباصملاو: ىلا ةرضانم نف نيدهاجلا باكا نم ديدشلاو

 ضرأ ىف فينعلا بالقنالا عوقو دعب هللا دالب ىف لقنت «قدصب ليبسلا اذه ىف

 لح الو ء«نحإللا نم عاونأو «نحملا نم هوجو داهجلا ليبس ىف هتباصآو «نطولا

 اهيف رشني ةديرج ردصأ ىنامثعلا نالربلا ىف هئالمز ضعب دلب ةيبرخلا ايكارت ىف

 كانه هموق ىنب نم هيلإ ءاغضإ مدعو اتنع ىقلي أدب نكل «هليبسب وه اميف هءارآ
 ىف نم ةرصانم نمو «فينعلا بالقنالا نم نطولا ضرأ داس امم اعرذ قاضف

 الو «بقاوعلا ىف ريكفت ريغ نم «فيرعتلا نع نينغتسملا بالقنالا لاجرل جراخلا

 ىف رهظملا اذهب هموق ىأر نأ ءاسف «بئاصملا نم نطولا ىلإ كلذ رج اميف ربدت
 نأ دعبو «مالسإللا ئدابمو مالسإالل اتيصح اتصح اوناك نأ دعب «جراخلاو لخادلا

 ةيلاعفنا ةلاح هسفن ىف كلذ نم تثدحف «جرادملا هذه ىلع ةلواطعتم اتو رق اوجرد

 ىف اهرشن ةنانر ةديصقب فسأ الو ىسأ ريغ ىف هتيموق نم ةلاقتسالا ىلإ هب تدآ
 فورظلا ةاتاومو نيعوفدملا ةدرملا نايغط نم موقلا بنذ وه ام ىردآ الو- هتديرج

 ام ناعرس نكل- ةيملاع ةنحاط برح ىف ىوقلا كوهنم بعشلا حبصأ امدعب مهل

 ضعب دقن ىلع ربصي مل ثيح رصمب لح نأ دعب عجارتو ذاتسألا انالوم بلقنا



 ج

 ءانا ةهالسالا هم لغ ر تاعلا نقلا ف نضقلا ر قضلا رضا عاف باكل ٠

 ىتآلا ىلاغتربلا لوطسألا تامجه دنع ةيدنلاو ةينميلا لحاوسلا نع بذلاب اهلاغشنا

 هلتقو هيبأل رقصلا كلذ ةبراحم نع اًيضاغتم ءاجرلا سأر قيرطب تاهحجلا كلت ىلإ

 ءامدل هتلاسإو نهيدثب ءاسنلا هقيلعتو ىلابحلا نوطبل املظ هقشو قبس اميف هتوخإإل

 امك فورظلا كلت لثم ىف رصمك ةيمالسإ ةلود ىلع هئاليتسا دنع ةرازغب نيملسلملا
 «لدعلاو ملظلا» هباتك ىف ىردق ةجوخلا ذاتسألا هركذو «هلك كلذ خيراتلا لجس

 اذه ىردق ذاتسألاو «رقصلا كلذ ءارطإ ىف لامك قمان بيدألا عينص ركتساو

 تلفأ دق مامهلا ذاتسألا نوكيف رقصلا كلذل رصانملا ليلجلا ذاتسألا كلذ قيدص

 .ةيرصنعلا فطاوعلا ريثات تحت نيتلاحلا ىف هيزنلا مكحلا مامز هدي نم كلذب

 باشو بش هنأ وهو رخآ یسفن ئراط اضیأ هيلع أرط ةيبرخلا ايكارت دالب ىفو

 ىتح «اهيلع نوبقاعيو اهب نوباثي ةيرايتخا ًالاعفأ دابعلل نأ» هئدابم نم بهذم ىلع
 اا ج حر ةا ي ىلع ب غا نا لا ك ا
 سانلا نأب اًيفطاع امكح مكح ثيثحلا هيعس عم ةمألا نيب هتوعد ىف دهاجلا

 ةيربحلا بهذم رصاني ذخأف رصمب لح ةيسفنلا ةلاحجلا هذهبو «نوريخم ال نوروبجم
 انذخأف هلثم نع كلذ رودصل انفسأو «سلجم لك ىف تاطلاغملا نم ناولآ ىلع

 نع هفرص ىف اًيعس اندز املك نكل عمتجملل راضلا ىأرلا اذه نع هفرص ىف ىعسن

 هل تلق نح هب كسلا ىف ةتامتساو اولغ وه داذرا فلاتلا فتاهلا ىآرلا: كلذ

 دقتعت كلعج ةيسايسلا كتالواحم ىف كلشف لعل :ةميدقلا ةلصلا نم اننيب ال اموي

 ءرملا رايتخال سيلو «مهتارايتخاب نيرخآلا ةفلاخم ءازإ كرايتخا بنذ ام نكل ربجلا

 ةيفيلكتلا هسفن لامعأ ةرئاد ىف راتخم ءرملا امنإو «هاوس نم تارايتخا ىلع ناطلس

 درسف ىل تحال ةلدأل ربحلا تيأر اإ لب الك :لاقف ؟نيرخآلا لامعأ ةرئاد ىف ال

 ءربجلا بهذم نع هفرص نم انكمت نحن الو «حلفي ملف هبهذم ىلع ىلمحل ءايشأ

 ربل انيأرل فورعملا ىنعملاب دوجولا ةدحوب نيلئاقلا نم تنك ول :اًموي هل تلقو

 ىردن ال نكلو «لقعلا روط نع اجراخ ناك امهم دوجولا ىف كداقتعا ىضتقم

 ىف حجنن مل نکلو كيلاود اذكهو .اًتاب افن دوج ولا ةدحول كيفن عم كمالك هجو

 ةرصانم ىف «رشبلا فقوم)» هباتك فلآ ىتح انرظن ىف لطابلا ىآرلا كلذ نع هفرص

 س رایتخ او ربجلا نع تدحتلا یف راصبتسالا



 ۵0 رايتخالاوربجلانعثدحتلا ىفراصبتسالا س

 دعب هيلإ ديعأف ةينسلا ةدسلل همدقو «رايتخالاب نيلئاقلا ىلع مجهتو ةوسقب ربجلا
 ىلإ ةوعدلا نم هاوح امل اراكنتسا ىماسلا ىضرلا زحي مل هنأ ةهج نم كلذ لعل مايأ

 ىف ىعسلا ىلإ تررطضاف «هتامزع نع كلذ هنثي ملو .نمزلا رخأ ىف ربجلا بهذم
 قيقحن ىف فلآ ام نسحأ نم اهتتالثو ««مارملا تاراشإ»و «ةيماظنلا»و «ةعمدللا» رشن

 نإو «سوفنلا ضعب ىف ربحلا ةركف راشتنا نود ةلوليحلا ىف ًالمأ رايتحخالاو ربحلا

 ىلع علطا نأ دعب هرارصإ ىلع رمتسا ثيح اًيصخش هيلع ريثأتلا نم لمألا تعطق

 دري ذحخأو ء«اهريغو «خماشلا ملعلا»و «قحلا راثيإ» ىلع وه علطاو «ليلغلا ءاقش»

 دعسلاو مامهلا نباو ةعيرشلا ردص لثم ىلعو نيعمجأ ةيديرتاملا ىلع ةوسقب

 نأ ريغ نم ثحابملا هذه قيقحتب اوفرع نيذلا نم مهريغو ىوبنلكلاو ميكحلادبعو

 ناكو ««رشبلا فقوم» هباتك علاطي نل رهظي امك «باسح ىأ مهتعاربل بسحي

 ‹تاحفص تس ىلع ديزي ال ثحبلا اذه ىف بتكلا ىلع اًقيلعت هتبتك ام عيمج

 نم ثلاثلا ءزحلا ىف تسلا تاحفصلا كلت نع ثدحت دقو كلذ ةيافك ىنظل

 نم ىنأب ليئضلا ىصخش اهيف لجس ةحفص نيتس ىف «لقعلاو ملعلا فقم »هباتك
 ىلع “"هركشأف ءاهيلع نوبقاعيو اهب نباثي ةيرايتخا الاعفأ دابعلل نأب نيلئاقلا
 دادع ىف نوكأ نأ ىف رخفلا ىلو «دلاخلا ريبكلا هباتك ىف اذكه ىمسال هديلخت

 زوجي ال ثيحب ضرعلاو لوطلا ىف ًاطخلا هليازي مل ةلاطإلا هذه عمو ءءالؤه

 تفل درجمل ةلأسملا نع ىرخأ تاحفص ىف ثدحتلا تررقف كلذ نع ىضاختلا

 ليوطلا هنايب ىف ةيربجلا بهذم نع لضانملا ذاتسألا ءاطخأ نم جذاغن ىلإ رظنلا

 لئاسملا ىف ةاباحملا تسيلو تاقيرو ىف قحلا ةرصانم نم حعزني ال هلعلو «ضيرعلا

 .نوصلخملا هزوجي امم ةينيدلا

 مأ مهلاعفأ ىف نوراتخم نيفلكملا نأ ىف فئاوطلا نيب دحلا لاط دق :لوقأف

 داقتعا اهيلع نوبقاعيو اهب نوباثي ةيرايتخا ًالاعفأ دابعلل نأب لوقلاف «نوروبجم

 اهيف مهل رايتخا ال هنآب لوقلاو «نيملكتمو ءاهقفو نيثدحم نم ةنسلا لهأ ريهامج

 ةنس لوتقملا ىبسارلا ناوفص نب مهج عابتأ نم غيزلا لهأ ةلحن اهيف نوروبجم لب
 نع لئس امل هنأل دوجولا ةدحوب هلوق ةهج نم ىتأ ربجلاب هلوقو ءةيرجه )۲١(

 .(ز) یتأیس امک هلقأ ملام ىلإ هوزع یلع ال (۱)



 آ

 لك عمو ءىش لك ىفو ءاوهلاو ءامسلاو ضرألا ىف وه : : لاق من  امايأ لتا هللا

 فئاوطلا رئاسو «لوقلا اذه لثمب لاق هلبق دحأ ES . یش

 لوقو «ربحلاب لوقلا ىف مهج لايذأ نم فورعملا ىنعملاب دوجولا ةدحوب نيلئاقلا

 E و د ا ا قارا وک
Eنيرئاسلا لزانم حرش» ىف ميقلا نبا لثم هرقي » 

 نم لكف .ءاوس ةيمهجلا عم غيزلا ىف مهف مهنم ءاحرصلا امأو «هبتك ىف دعسلاو

 لوقلاب نيلئاقلا نم نوكي هلاعفأ ىف الخد هتدارإو فلكملا ةردقل ةردقل نأ ىري

 نوكي هلاعفأ ىف امهل لحد ال هنأ یری نم لکو «مهئارآ هوجو تعونت امهم لوألا

 . مهرهاظم تذدعت امهم یناثلا یآرلا یلحتنم نم

 ىذ لك رعشي كلذ عمو ةنسلاو باتكلا ىضتقمب هلاعفأ ىف اراتخم دبعلا نوكو

 ققحملا لوقي اذلو «ةذوبنم ةرباكم كلذ راكنإ نوكيف «اراتخم هنوك هنادجوب نادجو

 ىنعملا ىف ربجلاب لوقي القاع نأ نظأ امو :«لامعألا قلخ ةلاسر» ىف ىذابآ رتسألا

 ةيربجلا خيش ىرت لب «هنع (ةعمللا» بحاص هلقن امك «ظفللا بسحب هب هوفت نإو

 س رايتخالاو ربجلا نع تدحتلا ىفراصبتسالا

 دوأ ميوقت ىف ىعسي حيرس نب ثراحلا عم موقي ركذلا قباسلا ناوفص نب مهج

 نلقاك هع نورك ادام لاا قرر تلاو سلاو تاكل ىلإ عا رفا

 هب هوفتي نم دنع هتحت ىنعم ال ظفل ربحلا داقتعا نذإف ؟اذه ىوس فلكملا رايتخاب

 ةيربجلا بهذم نع ةلضانملاب مئاقلا نإ ىتح نيرخآلا نع ًالضف سفنلا ىف ةجاح
 هلاعفأ ىف هنادجوب ربجلا دحأ روعش مدع ركني نأ عطتسي مل ةريخألا ةدملا ىف

 فلكملا ماغرإب نوكي ال هللا ربج نإ :هانعم ام لاقو مهدنع لدع مکح نادجولاو

 هيف هبیغرتو هبلق یف لمعلا هللا نیسحتب نوکی لب هتدارإ مغر هدیری ال ام لمع ىلع
 الو .رايتخالاب فرتعا فاطملا لوط دعب نوكيف هراتخي هلعجي ىتح ةدئافلاب هعانقإو
 دبعلا ىلع ىنجتملا رهظمب ىلاعتو هناحبس هللا راهظإ هتلواحم نم ةياغلا ىه ام ىردآ

 ءةرشابم هرايتخاو هتدارإ ىلإ دنتسي ال ام ىلع هتبقاعم ةيغب هيف هل رايتحخا أال اميف

 يعد دلا: یرعش الا ټھذم تفلاخب هل اه هلل ةدعم طاس ورك نأ لع

 ن اا : ىلاعت هللا لاق !؟هيلإ ءامتنالا ا

 هناحبس هللا قلخ اًصاخ اًئيش دبعلا لعفي نأ هللا دارأ ولف ۲ : سی] 4 نوکیف نک



 س ۷ رايتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتاسالا

 هثحو هبلق یف هنیسحتک هدعت طئاسو ريغ نم «لاحلا یف دبعلا دی ىلع ءیشلا كلذ

 كلل ةع لا ني اها لاو رتا يف ةدنافلاب ةعافاو هل إ ةه هيلع

 ةنحلا نوك نأ امك ءًالصأ ربجلاو هاركإلا لئاسو نم اسيلف ناطيشلا ةملب ههيركتو

 زراب بيصن فلكملل نوكيل كاذو اذه لب . كلذك تاوهشلاب رانلاو هراكملاب تفح

 دبعلا رايتخا لب .هيهاون نع ءاهتنالاو هللا رماوأب رامتئالا ىف سفنلا داهج ىف

 نادجو لك هب رعشيو «لوقعملاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ةلدألا هيلع ترفاضت

 فلكملا فصوو رايتخالا راكنإ ةلواحم نوكتف شطعلاو عوجلا ملاب ا

 نمو نمؤيلف ءاش نمف # : ىلاعت هللا لاق هلک كلذ ىلع اًجورخ هلاعفأ ىف رارطضإلاب
 ىلإ رفكلاو ناعإلا نأ :یوس لمت ال ضن ادهو ۹ : فهكلا] 4 رفكيلف ءاش

RE OT11۹ : لمزملا] 4 اليبس هبر ىلإ ذختا ءاش نمف ظل  

 ةرك تانا نم كل رف ىلا تاكل فم ىلا لا اا ن لع ا ٠ نا

 ىلإ هباشملا درو هب هريسفتو صنلا ىلع - هدوجو ضرف ىلع - لمتحملا لمحو
 ىف لمتحلاو هباشتملا عابتاب كوكشلا ةراثإ ةلواحم امأو ءةنسلا لهأ ةقيرط مكحلا
 .نالذخلا نم هللاب ذوعنل نآرقلا صنب غيزلا لهأ نأش ىه اغنإف صنلاو مكحملا دروم

 دبعلا رايتخا ىفاني الف لازي ال اميف دابعلا لاعفأل لزألا ىف هللا ةدارإ لومش امأو

e yS 
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 نم رهظي امك «دبعلا ةيلوئسمل اميقحت - لزألا ىف ىلاعت هل ةمولعم ىهو - هسفن
a E E N 

 هناحبس هللا بتر ثیح .«مكدهأ ینودهتساف هتیده نم الإ لاض ملك» : یسدقلا

 ىلاعت هلوق كلذكو ءاهل هبلطو اهايإ هتدارإو هسفن دبعلا ءادهتسا ىلع دبعلب هتياده

 مهنوك ةلعل هب مهلالضإ نأ ديفي هنال ؛ ١ :ةرقبلا] 4 نيقسافلا ًالإ هب لضي امو #

 ؟لالظلا الإ قحلا دعب اذامف «مهتدارإب قسفلا مهترشابمو نيقساف

 لمعلا ىلع هللا نوفظوي ةيديرتاملا نإ :ةيربجلل رصانملا ذاتسألا لوق امأ

 ال هللا ىلإ لمعلاو دبعلا ىلإ لمعلا ةدارإ لعج ىنعمب هللا ىلإ لمعلا نوضوفيو

 ا ريغو «هللا نولمعيو - ضوخلا نع توكسلا عم هللا ىلإ رمألا ضيوفت ىنعمب -

eسلما ا ا  

 ت تر رب یوا لو ےک ر



A —_ 

 هنم نرطفتي تاومسلا داكت «ةنسلا لهأ نم نيملكتملا رابك نم ةوفصلا ةومص

 مل ىتح حراوج ىذ ىلإ الإ ىزعي ال لمعلاو فيكف «لابجلا رختو ضرألا قشنتو

 (دبعلا ةدارإ ىلع دبعلا لعفل هللا قلخ بترت لب مهريغو ةيديرتاملا نم دحأ هب هفي
 فروري ال ةه لا لوألا نم مرفوقا تيدا كلذ ضم اغ ةف
 نأ ىف مهفالحخ امنإو كلذ ىلع نيعمجم مهلك ةنسلا لهأ دج اذلو ؛ةيديرتاملا

 ببسلاو ؟ةيهلإلا ةداعلا ىرج ىف ناتلع مأ ناطرش مآ ناببس هتدارإو دبعلا ةردق

 .اقافتا لعفلا لبق اهتثالث ةلعلاو طرشلاو

 انه مهوي اذهو «نيينامثعلا دنع رمألا ىنعم ىف لامعتسالا ةريثك ةداراللاو

 نوكتف مهدنع عيطملا رمتؤملا ماقم ىف نيملاعلا هلإو رمآلا عضو ىف دبعلا زاربإ ةلواحم
 هللا نم ىهنلاو رمألا ىقلت مهدنع دبعلا عضو نأل «ةعانشلاو ةروطخلا ةخلاب

 ئربيل لمعلا ديريف هب رمأ ام ذيفنت ىلإ ردابيف «ةيشخو ةيعاوط لكب ىلاعتو هناحبس
 هنم ًالضفت دبعلا ةدارإ بقع دبعلا دي ىلع لمعلا كلذ هناحبس هللا قلخيف هتمذ

 ام نيجهتلا نم عونلا اذه انركذيو ؟كاذ نم اذه نيأو «ميركلا هدعو ىضتقم ىلع

 ضعب ركذي - هنع هللا ىضر - دوعسم نبا عمس امنيح مرضخللا دضعم نم عقو

 ليبق نم «انعيطيو هيصعن انبر ءرملا معن» :ةتلف لاقف هديبع ىلع هناحبس هللا معن
 هنم ردب اميف رذعي مرضخملا اذه ناك نإف ةدشب دوعسم نبا هرهتناف ناسللا قبس

 ةلواحم ىف رظانملا ذاتسألا رذع نوكي اذامف ةيلهاحجلا دهع نم هبرقل رذع ضعب

 هللا ديجمت دارأ دضعمف . عيظفلا لكشلا اذهب ربادلا سمألا ىلإ هسفن هبهذم نيجهت

 ةنسلا لهأ رايحخ ةيديرتاملا بهذم نيجهت لواح اذهو ءهلهجل هنع رجز امم قطنف
 الو ىداهلا وه هللاو .كلذ نم مهتءارب روهظ عم «ملع نع ليبسلا اذه كلسف

 .هاوس بر

 س رایتخالاوربجلا نم ثدحتلا ىهراصبسالا

 ىدم دعبأ لب لازتعالا نم ةدسفم لقأب سيل هنآب ةيديرتاملا بهذم هيمر كلذكو

Eناودعو «ميمذ لوقتو «بيعم طخت ًالقعو ًالقن ةحجار ربجلا ةفك نآبو  

 ذخأ رورغم ىنانأ ريغ نم اهرودص ادج برغتسي «ةنسلا ةمئأ دقتعم ءازإ عيظف

 . رغصم راظنمب ةنسلا ةمئأ رابك ىلإ رظني

(j) E1 N° EY NY — ةحفص «رشبلا فقوم» عجار ٠٠١١ )١( 



 س ٩ رايتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىف راصبتسالا

 ةمئأ ضعب لاق امك لوقأ ال ىنإ» :هلوق ىربجلا ذاتسألا كلذ ءارآ بئارغ نمو

 ربج لوقأ لب «نيرمأ نيب رمأ نكلو ضيوفت الو ربج ال «نوققحملا هراتخاو نيدلا

 قرتفي ضيوفتو روبجملا ةدارإل هتمداصم مدعل ربحلا نع قرتفي ربج اعم ضيوفتو
 ءاشي ام لعفي ناسنإلاف «ضوفملا دارأ ام الإ هيلإ ضومملا رايتخا مدعل ضيوفتلا نع

 م ةت ىه تارو: هلآ ءاشي ام لحمي وهف هءاشي نأ كلا ءاش اه الإ ءاي الو
 ام ريغ لعفي ال هنأال ههبشي ام وأ ربج كانهو ءءاشي ام لعفي هنال ضيوفت كانهف

 صاوخ نم رييختلا عم رييستلاو ‹ضيوفتلا عم ربحلا عمج ىآ اذهو هللا ءاشي

 یف اًروبجم اذه هفقوم دع نإف «یلاعت هریغ رابج هيلع ردقی ال "یلاعت هللا ةردق
 EST .روذعم ريغ روبجم هنكل روبجم وهف هلاعفأ

 ءاشي نم يدّهبو ءاشي نم لضي نكلو ةدحاو ةَمَأ مكلعجل هللا ءاش ولو إل یلاعت هلوق

 ]۳ : لحنلا] 4 نولمعت متنك امع نلأستلو

 ال وه هركتبا ديدج عضو ىلإ امهيينعم نع ضيوفتلاو ربجلل جارخإ لوقلا اذهو
 تا لثم ىلع ءارتجاو درو «دحاو نآ یف نيكدضلل ن ءملعلا لهآ هفراعتي

 رقابلا دمحم مامإلا لثم ىلعو - ههجو هللا مرك - بلاط ىبأ نب ىلع ملعلا ةنيدم

 ىعفاشلا مامإلا ىور ]٤۹[: «ةعمللا»و ۲٠١۷[ ةحفصإ] «مارملا تاراشرإ» ىیفف

 اذإ امأ» :لاق هيلع حل املف . "”فلكتت الف هللا رس :ردقلا نع لئاسلل لاق هنأ
 خويش نم رقابلا دمحم ناك الو . (ضيوفت الو ربج ال نیرمآ نیب د رمأ هنإف تيبأ

 .ھ | «ماهفألل هناهرب عوطس نیلا ا هيلإ دشا «مالكلاب هل اهفاشم «مامإلا

 نأ ريغ نم رمأ ىلع ةنسلا ةمئأ رفاضت ءازإ هسفن ىأر مهتي نأ ىنيدلا ملاعلا ىلعف

 .اهيلع طبغي ال ةلاحب نوكي اذكه مهلاثمأ ىلع ئرتجي نمف هسفن سجاوه عباتي

 فص ىف اعم نوعمتحي راجفلاو ءايقتألا نأكف ؟طيلختلا اذه نم ضئارفلا وأ لفاونلا برق ثيدح نيأو (۱)

 :ن)ةردقلا ىل نوک ال نكمل ريغ (8)
 ۲۲١[ ةحفص] ىفامك همعز ىف هفرعي ةيربحلا رصانم نكل ءةنسلا لهأ دنع رشبلا هفرعي ال امن ردقلا رس (۳)

 .(ز)!!!هريغل فشكي مل رس نم هلايف ربل اب هراعشإ ريغ نم هلعف ىلع دبعلا ربج وهو



 س رایتخالاوربجلا نع تدحتلا ىف راصبتسالا 1۰

 ام ةيآلا ىلع ليمحتو لوقت ةروكذملا ةيآلا ىف ةيلوئسملاو ربجلا نيب عمحلا ىوعدو

 ولو :ىلاعت هلوقب دارملا نأ هيف بير ال ىذلا نيبلا عضاولا نم نأل ءهلمتحت ال

 ديحوتلا ىلع مكربج ءاش ول هللا نأ .[۹۳ :لحنلا] ( ةدحاو مَا مكلعِجَل هللا ءاش
 فالخ ىلع فلكملا ربج ةافانل لعفي مل هنكل ةدحاو ةمأ مكلعجو .لعفل ًالثم

 4 ءاشي نم لضي نكلو » :ىلاعت هلوقو ءةمكحلا رابتخالا راد ىف هرايتخا
 عاجرإب ةيادهلا ءاشي نم ىدهيو ةلالضلا ءاشي نم لضي نكلو ىنعمب [۹۳ :لحنلا]

 ةملك وهو ديعبلا ال (نمإ امهو نيبيرقلا ىلإ ( ءاشي ىف نيرتتسملا نيريمضلا
 ا وا ا دلا نرد برتلا ىإ رشا اجرا ةع لف و
 ىلع ةلالدلا نع اًضيأ ديعب هتحامس ىأر وه امك ديعبلا ىلإ امهعوجر ريدقت ىلعو

 «هرايتحخاب هيدهتسي ىذلا وه هيدهي ىذلا نأ ةنسلاو باتكلا ىف نيبت هنأال هاعدم

 .لالضلا الإ قحلا دعب اذامف «هرايتخاب قسفلا محتقي ىذلا وه هلضي ىذلاو

 نع هلل اهيزتت بيرقلل ريمضلا ناب ىداني نلأسعلوظ :ىلاعت هلوق نآ ىلع
 عامجإلا «فقاوملا» ىف نيدلا دضع ىضاقلا لقن دقو «ةمكحلل ةاعارمو «ملظلا

 .ه١ ءاًبوجو ال ةمحرو ًالضفت رمأو قلحخ اميف ةمكحلا ىعار ىلاعت قحلا نأ ىلع

 ةرثك عم حلاصملاو مكحلا باب ىف عامجإلا اذه ةيربجلل رصانملا ذاتسألا فلاخ نإو

 بابسألا ىف همالك ليبقلا اذه نمو «ةنسلاو باتكلا ىف ةيلعلاو ةيببسلا لاود

 .ةيحان لك نم ةروكذملا ةيآالاب هكسمت راهني اذكهو . للعلاو

 :هلوقب هللا ةئيشمب كرشلا ىف مهللعت ىلع نيكرشملا هناحبس هللا باع دقو

 مهكرش نأ مهل اًايب ٠١۸] : ماعنألا]  اتكرْشأ ام هللا ءاَش ول اوُكرشَأ نيذلا لويس ل

 هللا ةئيشم نأل هللا ةئيشمب كلذ ىف للعتلا ىلإ مهل ليبس الو «مهرايتخا ءوس نم

 ريشي كلذ ىلإو «ىلزألا هملع ىف ةيتاذ ةيدعب دبعلا ةءىشم دعب دبعلا لعفل هناحبس

 ءامهتيلع وأ امهيتطرشب وأ لعفلل هتردقو دبعلا Ia لها ريهامج لوق

 هتيشاح ىف ميكحلا دبع قيقحت نم رهظي امك «مهدنع ةيداعو لعفلا لبق اهتثالثو

 ريمألا نايب نمو «ةعيرشلا ردصل «عبرألا تامدقملا» ىلع هتيشاحو ««ةيفسنلا» ىلع

 كلذكو «ةعوبطم ةثالفلاو «!نيتردقلاب قلعتي اميف نيرينلا علطم» ىف ريبكلا

 ال ةرانإ ةلأسملا ىف قحلا هجو رينت «ةيماظنلا ةديقعلا»و «مارملا تاراشإ»و «ةعمللا»



 — ۱١ رايتخالاو ربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا س

 بتكلا نم اهريغ ىلعو اهيلع ىلو «فسعتي ملو فصنأ نم دنع هنود اباجح عدت

 . ىداهلا وهو «هناحبس هللا نذإب فقوملا ىلجب تاقيلعت

 راغص اهكردي ةيطيسب لئاسم ىلإ رظنلا تفل ىلإ رطضا نأ ىردص هب قيضي امو

 كلت تباغ اهنآ رهظمب ربحجملا بهذم نع حفانملا ذاتسألا اذه رهاظت عم نلصحللا

 لوقعملا لهآ حلطصم هطلخك رابك ةمئأ ىلإ ةفينعلا هتالمح هيجوت دنع هنع لئاسملا

 نم نكمتيل ةيوغللا ىناعملا ىلع ةيحالطصالا ظافلألا هلمحكو «ةنسلا ةمئأ حلطصمب

 نب ةدابع ليلس ةمالعلا مولعلا ليدعت بحاص عم لعف امك ةطلاغملاو بيغشتلا

 عورفلا ىف ةعاربلاب فورعملا ةعيرشلا ردص مامإلا - هنع هللا ىضر - تماصلا

 ىنعملاب لعفلا رودص نإ» :هيلع هدر ىف لاق ثيح لوقعملاو لوقنملاو لوصألاو

 ردص هلوقي امك - هللا نم ردصملاب لصاحلا ىنعمب هرودص عم دابعلا نم ىردصللا

 نم لوألا ناك اذإف ءامهنيب قيرضفتلل اندنع ناكمإ ال ذإ «لوقعم ريغ - ةعيرشلا

 ءهلعفل اقلاحخ دبعلا نوكيف هللا نم ال دابعلا نم اًضيأ ىناثلا نوكي مرج ال دابعلا

 نم مزلي ال ام مازلإ هيفو .«""هاعدا اميف ةهادبلا ىعداو مالكلا هب لاطأ ام رخآ ىلإ

 دبعلا ةردق امأو «ءةلقتسملا ةميدقلا ةردقلا رثأ الإ نوكي ال قلخلا نأ ًالوأ :هوجو

 لعفلاو «قلخلا ال بسكلا وه نوحي اهرثأف ةلقتسم ريغ ةدمتسم ةثداح ةردقف

 ةنسلا لهآ دنع جراخلا ىف اهدوجو ىلع قفتلا ضارعألا نم سيل ىردصملا ىنعملاب

 برضلا دصق نأ ىلع ءًلهاجت وأ ًالهج مازلإإلا اذه نوكيف ةفسالفلا فالخ ىلع

 هللا قلخب بورضملا ىف ملألا هيلع بترتيو دبعلا هسرامي ىذلا وه ىردصملا ىنعملاب

 هتداع ىراج ىف روكذملا ملألا هقلخل هايإ هللا بيبستب ردصملاب لصاحلا وهو

 رمأالاب سيل ةمئألا رابك دض ثحابملا هذه لاثمأ ىناعي نع كلذ ىسانتو «هناحبس

 . طقف برضلا فلكملا دصق ىلع جراخلا ىف روكذملا ملألا بترت ليخت لب «نيهلا

 نأ لاقي ام هنهذب قلع هلعلف ء«مهدنع دحاو نآ ىف عقاوللو لوقعملل فلاخملا وه

 لهآ دارم نأ عم جراخلا بسحب مازلتسالا اذه نأ بسحف نيفرطلا مزلتسي ردصلملا

 لقعت اهدحأ لقعت مازلتسا نيفرطلل ةطبارلا ةيبسنلا ضارعألا مازلاتسا نم لوقعملا

 ثحبو قطنملا ىف ىجراخلاو ىنهذلا موزللا ثحب نم رهظي امك نهذلا ىف نيفرطلا

 کپ
 A .(ز) [ ٦۸ - <۳ ةحفص] «رشبلا فق وم حجار )۱(

 2 ا

 ا یئ ےک



— ۲ 

 ىف طابترا مزاللا اذهو «موزلملا كلذ نيب سيلو «ةقطانملا دنع ةيمازتلالا ةلالدلا

 ولو «مازلتسالا اذه ىوس لصفنم ليلد ىلإ ةجاح ىف ىجراخلا دوجولاو «جراحلا
 نکل ايرورض ناك ىردصملا ىنعملل جراخلا ىف اًمزال بورضملا ىف ملألا كلذ ناك

 ؟ةرورضلا وأ موزللا وأ تابلا ماودلا نم ًالضفت ىلاعت هللا ةدارإب طونملا بترتلا نيأ

 قلخب الإ روكذملا ملألا هيلع بترتي ال دبعلا ديب ةعيرشلا ردص هلعج ىذلا ردصمل اف

 ةمودعماللاو ةدوجوماللا رومّألا نم لاجلا ليبق نم وه اميف فالخلاو «هناحبس هللا

  راكنإ برغتسيف «ةنسلا لهأ رابك نم ريثك هيلإ اجلي ةعيرشلا ردص لبق فورعم
 :ىلاعت هلوقل ةيلوئسملا عم كلذ عمج ناكمإ مدع عم ضحللا ربحلاب لئاقلا نم كلذ

 لاسي ال هللا نأ ىلع صن هنإاف 1 :ةرقبلا] 4 اهعسو الإ اسفت هللا فلكي ال إل

 ءاعدا ىف بغاشم لك ناسل عطقي اذهو «هرايتحخاب هارجأو هقاطأ ام الإ فلكلا

 هذهب هدهع لوطل كلذ ىف ذاتسألا رذعي ابرو . ةيلوئسملاو ضحللا ربحلا نيب عمجملا

 اتمز ةيسايسلا تالداجملاو ةينالربلا تاشقانملاو ىفحصلا لدجلا ىلإ هفارصناب ثحابملا

 نم ناقتإب ثحابملا هذه ىقلت ىكرودلا نيمأ ةمالعلا ىفيرلا هخيش ناك نإو ءًاايوط

 سردلا ليكو "ىوبلفلا ليلخ ةمالعلا «ةديرفلا ماصع ىلع ةديدحلا ةيشاحلا» فلؤم

 رضح اغنإ مصاع دمحأ ةمالعلا ةفالخلا راد ىف هخيشو «ةيرصيق ءاضق هيلوت مايأ

 ابوهوم اًلاع حبصأف «مولعلا اهيف رصح ةدحاو ةنس .ذاتسألا ةحامس هسلجم ىف

 «ةنسلا ةمئأ نم رابك ىلع درلا هسفنل حابتسا ىتح «موهفملاو قوطنملا ىف ةمالع

 ا و و ی اک
 ءهنع هللا هيزنت بجي اًملظ نوكي هنم ةرشابم ةدارإ نودب نايصعلا ىلع ءرملا ربجو

 هولعفي مل ام ىلع مهتازاجمو مهتبقاعب نيفلكملا هدابعل ملظلا نع هزنم هناحبس هللاو
 ةهازنو مهرايتخا ءوسب مهسفنأ نوملظي نيذلا مه ةاصعلا هدابع لب مهتدارإ ضحمب

 رهظي امک «هکلم یف هفرصت ناک امهم ملظ ال» لاقي ام یدم عسوأ ملظلا نع هللا

 هللا نإ معن .فلسلا بتك نم امهريغو «(طسبألا هقفلا»و «ملعتملاو ملاعلا» نم

 ميحرلا فوءرلا هللا راهظإ ىف ىعسلا نكل مهلامعأ لثمب نيعداخملاو نيركاملا بقاعي

 نادقف ىلع لدي مهتدارإ فالخ ىلع لالضلا ىف مهعقويل هديبعل عداخملا رهظمب
 نكمم لك معن .هلاون معو هلالج لج هللا ةفرعم نم ىرعتلا ىلعو «هّللا نم بيهتلا

 .(ز) ىوبنلكلا بحاص ىوخسخألا ىلع ذيملت ناك )١(

 دس رایتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا



 نكل «هركذ لج قلاخلا ةردق هب تصتخا ام اذهو «"هناحبس هللا ةردق تحت لحدي

 .ميركلا هللا دعول كلذ ةافانل ءامهتاذ دح ىف امهناكمإ عم ءامهعوقو ليحتسم

 اذکهو ء[عيطملا بیذعت مدع هللا نم بجاو] : ةيديرتاملا دلع لاقي اذه لثم نعو

 .[هيذعي ال نأ هللا ىلع بجاو] :هلثم ىف نولوقي ةلزتعملا نأ نيح ىف «هرئاظن ىف

 .هنأش لج هللا عم بدألل ةاعارم نيعتملا وه انباحصأ ظفلو

 «ةيماظنلا»و «ةعمللا» ىلع هتقلع اميف ىلوق ربجلا نع لضانملا ذاتسألا هركنتسا امو

 راكنإ نوكيف شطعلاو عوجلا ملأب رعشي نادجو ىذ لك هب رعشي فلكملا رايتحخا نأ

 ىف ةعيرشلا ردص هلاق ام نيع اذه لب بوقلا اذهب ادرفنم تسل ىنأ عم .ةرباكم كلذ

 وهو .(ةيرارطضالاو ةيرايتخالا لاعفألا نيب ةيرورض ةقرفتلا» :لاق ثيح «حيضوتلا»
 قرفن» :لاق ثيح اًضيأ «ةيفسنلا حرش» ىف ىنازاتفتلا نيدلا دعس هلاق ام نيع

 نود هرايتحخاب ىلوألا نأ ملعنو «شاعترالا ةكرحو شطبلا ةكرح نيب ةرورضلاب

 نأل .باوصلا نع ةديعب هيف فالخلا ةرثك ليلدب ثحبلا اذه ةروعو ىوعدو «(ةيناثلا

 - قبس اميف اهانرشن ىتلا «ةعمللا» ىف ركذ امك ًالوق رشع ةتس ىلع هيف فالخلا
 نم لكف «طقف نيلصأ ىلإ عجري هلك اذه نكل - ذاتسألا اذه ىآر وه رشع عباسلاو

 دعب «فالخ الك مهفالخ نوكيف «هرايتخاب رقم وهف هلعف ىف الخد دبعلا ةدارإل دع

 زجاحملا ءارو ام هانتكا ةوهش نم قيقشتلا ىف عسوتلا ىتأ اممإو «لصألاب فارتعالا

 .دبعلا لاعفأ ىف سوململا رايتخالا نم نادجولا هب دهشي امب ءافتكا ريغ نم ىبيغلا

 .ءالقعلا دنع قلغملا ةطسفسلا باب انل حتفي سحلاو نادجولا ىلع ليوعتلا مدعو

 ةلاح ىهو ءدوجولا ةدحو دروم نم اولهن نمم فونص مهف ربجلاب نولئاقلا امأو

 رايهناب عورفلا راهنتف لوزت نأ وحصلا دنع ثبلي الو «لقعلا اهرقي ال ةيركس
 نوكي الف «لقعلا قارشإ دنع بضانلا ركعلا عبنلا كلذ نم عورفلا كلتو «لصألا

 . ساسأ ىلع ادمتعم فالخلا اذه

 هب روعشملاو ليلدلاب تباثلا هلعف ىف فلكملا رايتحخا راكنإ نأ لوقلا ةوفصو

 مكح تانايذهلا لك لب ةطسفس ايندلا ىف تسيلف .ةطسفس نكي مل نإ «نادجولاب

 ضعب ةيربجلل رصانملا ذاتسألا دادتعا برغتسي الف ءالقعلا كرادم ىلع ولعت ةيلاع

 .(ز) رايتخالاو ربح لاك الكف نكمملا ريغ امأ )١(



٤ 

 نأ ول» :ىبرغلا فوسليفلا ازونيبسأ لوقب ]٠١١[ “رشبلا فقوم) یف كلذ ىف ءادتعا

 قطنم فرعي هناكف «(هتدارإب لرحتي هنأ نظل ًاروعش ءاوهلا ىف ىقللا رجحلل

 «رارطضالا كلذ عم ءرايتخالا نظ نم ةيرجحلا اهسوفن ىف امع ثدحتيف راجحألا

 نم دحأ ىأر نوکی اذام یرت امیف هیردمقو یئاطسفوسلا اذه رظن ىف ناسنإلا كلذكو

 مأ ةدارإلاب كرحتم هنأ هسفنب نظيأ ؟ءامسلا وج ىف ةرئاط نم ىقلأ اذإ عبرآالا تاوذ

 A E U O e n لا أ

 ىلع ةنسلا لهأ نم نيققحملا نإ :«حيولتلا» ىف ىنإ زاتفتلا نيدلا دعس لاقو

 هلصأ دبعلا لعف ىف رثؤملا نأ وهو «نيرمأ نيب رمأ تابثإو ""ردقلاو ربجلا ىفن
 ىناثلا الو ءاربج نوكيل طقف لوألا ال دبعلا ريخاو ىلاعت هللا قلخ عومجم هفصوو

 ةردقو داجيإلا ىف ىلاعت هللا ةردق نيتردقلا ريثأتب لوقلا ناكف «اًردق نوكيل طقف

 لاقو ««ةلدألا عيمج ىضتقل اعماج اًطسوتم ًالوق فاصنإلاو بسكلا ىف دبعلا

 بسكلاب لوقلا وه راتخملا :ةذاعتسألا ثحبم نم ةحتافلا ريسفت ىف اًضيأ دعسلا

 الحم هدعيو هب موقي ىبسن رمأ نع ةرابع دبعلا بسكو «ةطساولا ققحتي هب ىذلا

 هلا نم كلا اده يلو الا كات تساف ف ةو ناب هنا ا

 راص هب دبعلا فاصتالو «هداجيإو هقلخ ىلإ بسني مل دوجوم ريغ اًميدع هنوكل ذإ

 طرش نوكي نأ ةيلباقلا نايبو «هيف قلخلا كلذ ةيلباقو هللا قلخ ةيلحم ىف لحخدم هل

 .«مارملا تاراشإ» ىف امك هنم اءزج ال ريثأتلاو قلخلا

 ىلإ فرص هتدارإو هتردق دبعلا فرص نأ هقيقحتو» :«(ةيفسللا حرش» یف لاقو

 لحد دحاولا رودقملاو «قلخ كلذ بيقع لعفلا ىلاعت هللا داجيإو بسك لعفلا

 داجيإللا ةهجب ىلاعت هللا رودقم لعفلاف ‹ نيتفلتخم نيتهجب نكل نيتردقلا تحت

 ديزأ ىع ردقت مل نإو ةرورض ىنعملا نم ردقلا اذهو «بسكلا ةهجب دبعلا رودقمو

 ىلاعت هللا قلخب دبعلا لعف نوك قيقحت نع ةحصغلا ةرابعلا صيلخت ىف كلذ نم

 .(رايتخالاو ةردقلا نم دبعلل هيف ام عم هداجيإو

 هنكل ىلاعت هللا ةردقب اًقولخم ناك نإو لعفلا» :«حيولتلا» ىف اًضيأ دعسلا لاقو

 ناكف «هيلإ هتدارإل ةعباتلا هتردق دبعلا فرص اذإ الإ قتلخي ال هنأب هتداع ىرجأ

 س رایتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا

 .(ز) فورعملا ردقلا ىفن ال اًمازلإ ةلزتعملا ىلإ كلذ ىزعي امك لعفلاب لالقتسالا هب ديري )١(



 — ۵ رايتخالاوربجلا نع تدحتلا ىفراصبتاسالا س

 «ىرابتعا رمأ هنأل ىلاعت هلل قولخمب سيلو دبعلا لعف وهو هيلع اًفقوتم فرصلا
 نكمملاب قلعتت امنإ ةردقلاو «جراخلا ىف اهدوجو نكمي ال ةيرابتعالا رومآلاو

 ام نوكيف ةيديرتاملا بهذم وه دعسلا بهذم نأ رهظي صوصنلا هذهبف ««دوجولا
 ىف ناك نإو ربجلا وه لاملا نأ ىلإ نوققحملا بهذ» هنأ نم «دصاقملا حرش» ىف

 بتاكلا دي ىف ملقلاك) هنأو «راتخم ةروص ىف رطضم ناسنإلا نأو رايتخالا لاجل ا

 لس :لاق ؟ىنقشت مل :دتولل طئاحلا لاق ءالقعلا مالك ىفو . طئاحلا قش ىف دتولاو

 نوكل ىرعشألا ىلإ بوسنملا ىأرلا اذه نالطب ىلإ ىفخ فرطب ريشم .(ىنقدي نم
 نوري نيذلا ةيديرتاملا نم مه مهركذ نيذلا نوقحملاو «ةيلوئسملا عافتراو ربجلا هلام

 هب لصحتي الف ىرعشألا ىآرب اذه سيلو «ىرعشألا ىلإ بوسنملا ىآرلا نالطب
 رن اک ق 0 ر اک ت وایی

 لاق ىرعشألا نأ ليلغلا ءافش بحاص ركذو .الالقتسا ال هللا نذإب هلعف ىف دبعلا

 لعفلا هنم عقو نمف ةثدحبم ةردقب لعفلا نوكي نأ بسكلا ىنعم» :هبتك ةماع ىف
 ««ه ا٠ ‹«بستكم وهف ةثدحم ةردقب هنم عقو نمو «قلاخ لعاف وهف ةميدق ةردقب

 عافتراو ةنسلا ىضتقم هركملا نع ةيلوئسلملا عافتراو )٦٠0(« «ةعمللا» ىف امك

 !؟لالضلا الإ قحلا دعب اذامف «باتكلا ىضتقم قيطي ال نمع فيلكتلا

 دبعلا اهب لمعي ىتلا ةعاطتسالا نإ» :(طسبألا هقفلا» ىف ةفينح وبأ مامإالا لاقو

 ةلاطتسأالا فرص ىف بقاعم وهو ‹ةعاطلا اهب لمعي نأل حلصت اهنيعب ىه ةيصعملا

 .«ةيصعملا نود ةعاطلا ىف اهلمعتسي نأ هرمأو «هيف ىلاعت هللا اهثدحأ ىتلا

 ةفينح ىبأ ةميق ام نكل «ةلاسملا ىف حلبألا قحلا ىف ةحيرص اهلك لوقنلا هذهو

 ىبأو مامهلا نباو ىبلج نسحو ىرانفلا سمشلاو ديسلاو دعسلاو ةعيرشلا ردصو

 نيذلا نيققحملاو ىوبنلكلا ليعامسإو ىتوكلايسلا ميكحلا دبعو ىدامعلا دوعسلا

 ىف ءاملعلا نم ةفلؤملا فالآلا رئاسو قبس اميف لوقنملا همالك ىف دعسلا مهيلإ راشأ
 -ههجو هللا مرك- بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا لثم دناع نأ دعب ذاتسألا ةحامس رظن

 ‹نيرمأ نيب رمألا لج ىف -هنع هللا ىضر- مولعلا رقب ىذلا رقابلا دمحم مامإلاو

 طبغي ال ام اذه هراكتبا نوكيف «ءارآالا نم ايأر قفاوي ال فحصملا اذه ىف هلوق لب

 .(ز) )٠٠۲( رکاسع نبا ظفاحلل (یرتفملا بذك نييبت) عجار ةبير عضوم هفيلآت نم ةنابإلا نوك سيلو )١(



 ذاتسألا دنع عقو امو -ةمالسلا هللا لاسن- یئارلاو یأرلا راهني اذکه لب هيلع

 :ىلوق بارختسالا عقوم ىربجلا

 ىف سيلف «رايتخالا ىلع روبجم هنآ ىنعمب هرايتحخا ىف روبجم دبعلا : معن

 وه لب كلذ ىف ةبارغ الو ««دمحلا هللو .رادجلاك اراتخم نوكي ال نأ هتعاطتسا

 :«ةيفسنلا ىشاوح» ىف ىتوكلايسلا ميكحلادبع ققحملا لاق «باوصلا ضحم
 ال وهو «ةفصلا كلت سفن ىف روبجم دبعلاو «ىلاعت هلل ةقولخم ةدارإللا»

 اهنإف «ىلاعت ىرابلا لاعفأ ىف امك اهطسوتب ةرداصلا لاعفألا ىف ربحجملا مزلتسي

 هنأ عم اهثودح مزل الإو باجيأإلا قيرطب هتاذ ىلإ ةدنتسملا ةدارإلا طسوتب ةرداص

 ميكحلادبع دعي ناك وأ صنلا اذهب ذاتسألا ةحامس دهع لاط ابرو . «'(ميف راتخم

 لهأ نيب ةيلاع ةلزنم هل تناك نإو «ثحابملا هذه ىف هيلع لوعي ال نمم ىتوكلايسلا

 . نيرظانلا ريياعم فالتخاب فلتخت راظنألاو ءانرظن ىف قيقحتلا

 هللا نتما ةميظع ةمعن اًراتخم اًيتاش دبعلا نوك نأ» :هلوق ىنم اضيأ هبرغتسي امو

 وإ ۳١[ :ناسنإإلا] 4 هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو : یلاعت هلوق یف هيلع اهب

 هلبق ةيآلا ىف امك «هبر ىلإ ليبسلا ذاختا رايتخا عاطتسا امل اراتخم ايئاش هقلخي

 ىف ةقولخملا ةئيشملا كلتو «ةئيشملا ةفصب هيلع نتمي فيك :ىربجلا ذاتسألا لوقيو
 ركذلا نأ هنم سانت اذهو «قسفلا ىلإ هتدأ دقو «قسافلا ىف اهلثم قولخم عيطلا

 ىلع هب ىلاعت هللا نتما دق هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتآي ال ىذلا ميكحلا

 نم هب یدهيو ءاشي نم هب لضي هللا نأ عم «ةيادهلا نم هيف امل تايآ ىف هدابع

 «ةمعنلا كلتب ليبسلا ذختي مل نمل غلاب عيرقت نيتلاحخلا ىف اهب نانتمالا ىفف «ءاشي

 مكآذح نأ مكيلع ني هللا لب لي بق نم ةيآلا نوكو ءروتلا كاذب دتسهب مل و
 ةيادهلا ديري دبعلا نأ ىري ال نم الإ هبرغتسي ال ء[۱۷ :تارجحلا] ( ناميإلل
 ىف هلوقب ميركلا هدعو ىضتقم ىلع هل اهقلخي هللاو «ىلاعت هللا نم اهبلطيو

 دبعلا ءادهتسا ىلع ةيادهلا بتر ثيح . «مكدهأ ىنودهتساف» :ىسدقلا ثيدحلا

 ربجلا لهأ دنعو «هل اهقلخي هناحبس هللاو ةيادهلا ديري دبعلا نأ قتحلا لهأ بهذمو

 .(ز) بيطخ لك ناسل عطقت ليبقلا اذه نم صوصن كانه اضيأ كلذ لبقو ۲٠١ ةحفص ةيجرفلا ةعبطلا عجار (1)



 ۷ رايتخالاوربجلانعثدحتلا ىفراصبتسالا س

 ةنحم لالضلا كلذكو «هنم ةرشابم ةحنم لب ءادهتسأالا ىلع ةبترتمب ةيادهلا تسيل

 4 نيقسافلا الإ هب لضي امو E مهدنع وغليف ببس نودب هللا نم
 لادلا قتشملاب قيلعتلاب اهيلع لولدملا مهلالضإل مهقسف هيلع ديفملا ۲١] :ةرقبلا]

 هل ركذي مل اذإ ىدعتملا نأ :انباحصأ دنع فورعملا نمو «قاقتشإلا ذخآم ةيلع ىلع

 نم ردابتلا نوكيف هلوعفم ةظحالم نود لعفلا وه دوصقملا نأ ىلع كلذ لدي لوعفم

 ةئيشملا تاذ وه ١[. :ناسنإلا] هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ظ :ىلاعت هلوق
 امو # لر لاري ل اف نفاكلل لرألا يف هلا تاطش نأ لإ كحد اشر

 مكل كلذ هللا ءاشي نأ ببسب الإ ةئيشم ىوذ نونوكت ال مكنإ ىنعمب . 4 نوءاشت
 اع ةيلزأاللا دبعلا ةئيشمل ةيلزألا هللا ةئيشم ةيبيسو مكل كلذ هللا ءاشي نأ تقو وأ

 مهدنع ةروكذمم تسيلو «ةنراقملا ىلع الإ لدي الف ىناثلا امأو «قرففلا هيلع ققتا

 نم دنع ًالصأ روصتم ريغف ةيربحلا هدیری ام متیل «نآ» لبق «دعبا» ريدقت امأو اضیآ

 لوعقم ىلع ةلدملا ةصاخلا ةئيشملا ةئيشملاب ديرأ اذإ امأو «ىبرعلا قوذلا نم ءىش هل

 ىلإ ءادألا ىف دبعلا ةدارإ ةيافك مدع ىلع لدت امنإف نيتيآألا قايس ىف اهيلع لولدملا

 قيس مدع ىلع ال ناسنإلاو ريوكتلا ىتيا ىف ام ىلع ةماقتسالا وأ ليبسلا ذاختا

 الإ لدت الف لوعففملا نم اهدرجت ىلع ةئيشملا كرتت نأ امإف ءانتاذ اًقبس دبعلا ةدارإ

 ءادألا ىف دبعلا ةدارإ ةيافك مدع ىلع لدتف قايسلاب ديقت نأ وأ ةئيشملا تاذ ىلع

 .ربحلا لهأ بهذمل ال انبهذمل قفاوم امهالكو ء هللا ةئيشم نودب روكذملا

 وأ ةعراضملاب حسمتلاو ء(١٥) «ةعمللا» ىلع تقلع اميف كلذ لثم تركذو

 ىف نيمرجلا مامإ لاق دقو .«ثودحلاو نامزلا نع هللا ىلاعتل ىدجي ال ام ةيلعفلا

 لقعلا مكحل لاطبإو فيلاكتلل وحمو ةعيرشلل مده ربجلاب لوقلا نإ» :«ةيماظنلا»

 تها ١ هدبلا

 :ءيشانلا لاقو

 هيبشتو رابجإب لوقي نمت اهئراب دنع ىزخأ ةيربلا ىفام

 ةيلوئسم عافترا ربجلا مزال نمو» )٦4(: «ةعمللا» ىلع تقلع اميف تلق تنكو

 اذه ىفت عم هب لوقلاو «حاوب رفك مزاللا اذه مازتلا عم ضحملا ربجلاب لوقلاف دبعلا



km 

 ك اش ادا اكن ل لاغتو هةتا هلا نأ لغ نصت اهو 1۸1 را

 س رایتخالاوریجلا نع تدحنلا یف راصبتس لا

 «باتكلا صن دناع دقف كلذ دناع نمو «هرايتخاو هتدارإ هلمشت الو هتردق هعست

 لهأ رافكإ مدع نأل ضحملا ربجلاب لئاقلا رفكب «ىواتفلا ةجهب» ىف حرص اذلو

 كلذ قيقحت دجت امك ةرورضلاب نيدلا نم تبث امم ءىشل مهراكنإ مدعب ديقم ةلبقلا

 صنلا اذه مداصي هب لوقلاو «ىريمشكلا هاش رونآ ةمالعلل «نيدلحملا رامكإ» ىف

 رو تراز لا عبرألا ىواتفلا نم «ىواتفلا ةجهب» نأ ىلع .ىرت امك هل راكنإو

 اهتم ةلاسملا هده ةت هريس لاسم ئوس اف اغ (ءاتفالا ةفالخلا راد» ىف ءاتفإلا

 ناك ول ي لا نم ةه ر اذل كل ةر لو نم لع كلذ ی لاک

 ال باجيأإلا ةبيقح ىف هميدقت ناكل هئاتفإ دهع ىف هيلإ مدق ىنعملا اذهب ءاتفتسا

 «داشرإإلا حراش ىراصنألا مساقلا ىبأ لوقو «هب ءاتفأإلا الإ هعسي الف بلسلا

 امو حبقلاو ملظلا هبشي امع هوهزن مهنأل زوجي ال :ةلزتعملا رافكإ نع لئس امنيح

 مهنأل ؛اًضيأ زوجي ال :ربجلا لهأ رافكإ نع لئس امدنع هلوقو .ةمكحلاب قيلي ال

 حاضيإ ىلإ ةجاح ىفف ىناودلا هلقن امك داجيإو ريثأت هريخل نوكي ال ىتح هومظع
 هنأو «هلاعفأ ىف دبعلا لالقتسا نوري مهنآ مهيلإ ىزعيف ةلزتعملا امأو «ماقملا هعسي ال

 ةيونثلاب مهايإ هيمر ىف ىدنقرمسلا ءالعلا رذعل كلذ مهنع تبث ولف «هلاعفأل قلاخ

 یف كلذ رن مل نکل ء(یدیرتاملا روصنم یبآ یدھلا مامإ تالیوآت 'حرش» یف

 ىذلاو مازلإلا قيرطب نيملكتملا ضعب كلذب مهركذ اغنإو «نيمدقتملا اميسال مهبتك
 : ةلزتعملا داقتعا نايب ددص ىف «حورملا» ىف ىدوعسملا هركذ

 مهاطعأ ىتلا هللا ةردقب الإ طسب الو ضبق ىلع دحأ ردقي ال هنأ نوري مهنأ»

 ربجل ءاش ولو «ءاش اذإ اهيقبيو «ءاش اذإ اهينفي «مهنود اهل كلاملا وهو ءاهايإ

 عفر كلذ ىف ناك ذإ لعفي ال هنآ ريغ ارداق كلذ ىلع ناكلو «هتعاط ىلع قلخلا

 .ه١ ء(ىولبلل ةلازإو «ةنحملل

 وهو «ةناتسألا» ىف «ديزي ام» عماج ىف نیدلا یلو مالسإلا خيش ةبتكمم ظوفحم تادلحم ةعبرأ ىف وهو )١(

 .(ز) ىرانفلا سمشلا ةمالعلا ةخسن



 :«ردقلاو ربحلا ىف رظنلا ءاصقتسا» ىف رهطملا نبا لاقو

 هللا نإو «لاعفألا ضعب ىف رثؤي امهرابتعاب ةدارإو ةردق دبعلا حنم دق هللا نإ»

 هللاو هلل اکیرش نوکی نأ مزلی الف «هتدارإو هتردق بلسو هرهقو هزیجعت ىلع رداق

 ىلع لب اهرك ناميإلا عاقيإ هنم دري مل هنكل ناميأإلا ىلع رفاكلا رهق ىلع رداق

 اميف اًضيأ كاذو اذه امهنع تلقن امك .ه ١ ««فيلكتلا حبقي الل رايتحخالا ليبس

 ؟عينشلا وزعلا كلذ نم كلذو اذه نيأو ء(ص )۳٠١ “ةيماظنلا» ىلع تقلع

 :ماعنألا] (اوكرشأ ام هللا ءاَش ولو :ىلاعت هلوق ىف یزارلا رکب وب لاقو
 ام اًرسق ناميإلا نم كرشلا دض ىلع اونوكي نأ ىلاعت هللا ءاش ول هانعم ۷

 ةئيشملا قلعتمف نوكي ال نأب ال نوكي نأب لعفلاب قلعتت امنإ ةئيشملا نأل اوكرشأ

 نع عاطتقالاب ارسق كرشلا ىفانت ىتلا لاحلا ةئيشملا هذهب دارملا انإو .فوذحم

 ةيصعملا نم عنملا نأل ؛ىلاعت هللا اهؤاشي ال لاحلا هذهف ؛ءاحلإو اعنمو ارجع كلرشلا

 هلوق ىف لاقو «ةرخألا ىف باقعلاو باوثلل لاطبإو ةعاطلا نم عنم هوجولا هذهب
 ٠٤۸[ :ماعنألا] ( انؤابآ الو اتكرشأ ام هللا ءاش ول اوك رشا نیذَلا لوقّيس :  یلاعت
 باوثلا نوقحتسي ال اوناك مهنكلو ارداق هيلع ناكل ًارسق مهنم ناميإلا ءاش ولو

 كرشلا ديرم نأ نآرقلا ىف هيلع هللا صن ام لثم ىلع لوقعلا تلد دقو «حدملاو

 .هيفس هب رمالا نأ امك هيفس حئابقلاو

 لبق ناسنإللا ىف اهل دوجو ال ةدارإإلا ةفص نأ هؤاعدا ةراهنملا هسسأ فئارط نمو

 رمألا لكل ةصاخلا ةدارإلا نآ ىف رصحنم هيف ةدارإلا دوجو لب صاحخ ءىشل هتدارإ

 ماد ام هيف ةدوجوم ىهو ناسنأإلا ىف ةيسفنلا تافصلا نم ةفصلا كلت ذإ ؛سكعلاب

 ةدوجوملا ىه اهدعي ىتلا ةدارإإلا امأو «ةيسفنلا تافصلا ىقابك لقعلا ميلس اناسنإ

 فالتخا ىلع ةمودعماللاو ةدوجوماللا رومألا نم لاحلا لبق نم وأ ىرابتعا رمأف

 تافص نم ةدارإلا ةفصل ىف مهلوق كلذ ىلع ليلدلا نمو «ةنسلا لهأ دنع نييأرلا

 عوقو دنع ىلازي ال قلعت اهل ةيلزأ ةميدق ةيقيقح ةفص اهنأ ةيتاذلا ةيتوبثلا هللا

 س ۹

 ىتح لبقتسملا ىف ثداحلا ثودح تقو لزألا ىف نيعت ةيقيقح ةفص وأ ثداحلا

 ىلع ادر ةفاضإلا ريغ ىف تبث ال :(فقاوملا» ىف لوقي نيدلا دضع ىضاقلا ىرت



 دس راینخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا ۲۰

 ال ىفاضإ رمأ وهو ؛هّلل ىردصملا ىنعملا توبث ىلع لدت اغإ ةقتشملا تافصلا كلت

 ىنعملا توبث نأ ىفخي الو «هبف موقلا عازن سيلو ‹ یجراخلا دوج ولاب فص وی

 تافصلا تابثإ نأ دافأ اذه هنايبف ؛ثداوحلل الحم هللا نوك مزلتسي ال هلل ىردصللا

 ذاتسألا نأ رهظي اذهبو ء«رهاظ وه امك ليلدلا اذه ريغ ىلإ ةجاح ىف ةيقيقحلا

 ةرلكلا ةدارإالاب اهنع ربعت ىتلا ةدارإلا ةفص دوجو مدع ءاعداب نوک ةيربجلل نضاللا

 ادوجوم مودعملاو امودعم دوجوملا لعج دق هيف ةيئزحلا ةدارإإلا دوج وو ناسناالا یف

 :لوضاا هللا لاس

 ىنعمب سيل ىناثلاو ءنآ لك نايعألا ددجت ءاعدا نع اًمكحت لقي ال لوألاف ءلعفلا

 اذكه ىزارلا رخفلا عمج امك لعفلا عم ةرثؤملا ىوقلا عومجم نوك ىنعمب لب لعفلا

 ىوقلا دوجو راكنإ نوكيف ؛هريغو نيدلا دضع ىضاقلا هلقن ام ىلع نييأرلا نيب

 . الاب اًمخس ناسنإلا ىف ةيسفنلا تافصلاو ةينامسحلا

 ةردق دبعلل نأ ركني ال ىرعشألا نإ :(ةعمللا» ىلع تقلع اميف تلق اذلو

 اهنع ربعملا هئاضعأ ىف ةثبنملا ةوقلا نع ةرابع دبعلا ةردق ذإ «لعفلا لبق هيف ةدوجوم

 امك ةرباكم نوکی اهراکنإو «ههبش الب ةققحتم ىهو ‹تالآلاو تانسا همالسب

 سيلو ««عبرألا تامدقملا» ىلع «هتيشاح» ىف ىتوكلايسلا ميكحلا دبع ققحملا هققح

 نويواميكلا اهصلختسي ىوق امهيف ةعدوملا ندعملاو تابنلا نم ةلزنم طحأب ناسنإلا

 . . قاطي ال الهج اهراكنإ نوكيف

 تبسن لاهج موق معز» )١- ٥۳۷(: «نآرقلا ماكحأ» ىف یزارلا رکب وبأ لاقو

 ىهن وأ فيلكتلا لهأ نم دحأ هب رمأ ام لك نأ اومعزف ثبعلاو هفسلا لعف هللا ىلإ

 دقو «هکكرت ىلع رودقم ريغ هنع یهنملاو هلعف ىلع رودقم ريغ هب رومأملاف هنع

 تلد دق ام عم اهعسو الإ اًتسفن هللا فلكي ال هنأ نم هيلع صن اب مهليق هللا بذكأ

 ال هلعف نع ىنغتسملا حيبقلاب ملاعلا نأو «قاطي ال ام فيلكت حبق نم لوقعلا هيلع

 بلق ةدوجوملا ىه ةيئزحلا ةداراالاو ةمودعم ةيلكلا ةدارأإلا دعو ‹حيبقلا لعف هنم عقي



 اذه ركف ولو «ةقطانملا حالطصا ىلع اتسيل انه ةيئزجلاو ةيلكلا نأ لهاجتي عاضوألل

 تافص ىه هتايئزج نأو «ةدارإللا ةفص موهفم وه انه ىقطنملا ىلكلا نأ ىف معازلا

 رصبلاو عمسلاك ةيقيقحلا تافصلا نأش وه امك دارفألا سوفن ىف ةصخشملا ةدارإللا

 نأب مرحلو «عنطصملا بجعلا نم هيشغ ام باجنال ىرابتعالا اهقلعت ال امهوحنو

 لب ةدارإلا ىلع ةيئزجلاو ةيلكلا قالطإ ىف ةقطانملا حلطصم ىلع اورج ام انباحصأ

 كلت ىلإ ةفصلا ىذ تادارم لك دانتسال ءزجلاو لكلل ىوغللا ىنعملا ىلع اورج

 مهف الإو كلذ ىف ةحاشم الو ءهب اهقلعت ىلإ اهنم ءزج دانتساو ةيسفنلا ةفصلا

 ىف ىوبنلكلا لاق ءادوجوم مودعملاو امودعم (اقافتا) دوجوملا اودعي نأ نع ءادعب
 نيتدارإ راتخملا دبعلا ىف نأ كلذ قيقحتو» )١-۱۹٤(: «ةيدضعلا حرش ةيشاح»

 ىهو ..كرتلاو لعفلا ىفرط نم لكب قلعتت نآ اهناأش نم ةفص ىهو «ةيلك
 رومألا نم ىهو .نيعم فرطب اهقلعت ىه ةيئزجو اًقافتا ىلاعت هلل ةقولخم

 نأل عجاريلف ليصفت كانهو ««فيلكتلا رادم ىهو لاحلا ليبق نم وأ ةيرابتعالا

 .رباكم لك مغر ثحابملا هذه ةدجب نبا اهفلؤم

 بلط نع ءانغتسالا ةيديرتاملا ىلع همازلإ اهنم ةيديرتاملا ىلع ةبيرغ تامازلإ هلو
 طارصلا اندهاط :نولوقي نيح مهتاولص نم ةعكر لك ىف هللا نم ةيادهلا
 اهحاتفم نوكل مهسفنأ مهيديأب ةيادهلا نأ نودقتعي مهنأل ١[ :ةحتافلا] 4 ميقتسملا
 وأ هب هوفتي ام نزي ال نمم الإ ردصي ال مالك اذهو «ةيادهلا مهتدارإ وهو ؛مهديب

 ىتلا ةيادهلا ىه ام هنع بيغيو «لدبتت ال ىتلا هللا ننسو «تاببسملاو بابسألا ركني

 موزل لب .قحلا ةاعدو هللا لسرل ةتباثلا ةيادهلا ىه امو هللا ريغ نع ىفنتو ا

 . ةفارطلا غلاب هسفن هبهذم مزالب نيرخآلا بهذم مازلإو رهاظ ربحا بهذل كلذ

 ىف ه(۲١١١٠) ةنس ىلاوح ىرعشألا بهذمب بهذمتلا همعز هعنص بيرغ نمو

 ىف فورعملا نأ عم رايتحخالاب لوقلا ىف ىديرتاملا بهذم دلقي ناك نأ دعب ربجلا

 ميمص ىف اهنوكل دابعلا لاعفأ ةلاسمو «دلقملا ناميإ لوبق مدع ىرعشألا بهذم

 ةحص كلذ ىفان ربجلا داقتعا اهيف حص اذإ هرظن ىف اهيلع بصنملا ردقلا داقتعا

 اميف هناعإ ةحص ىري ال بهذم ىلإ لاقتنالا هسفنل ىضر فيكف «رايتخالا داقتعا

 سيلو ؟غلب ام رمعلا نم غلب نأ ىلإ ةبيشو ةلوهكو بابش نم هرمع نم قبس



 س رایتخالاوربجلا نع تدحتلا ىیفراصبتسالا ٢۲

 نم هل ةحسم ال لطاب ربحلا دقتعي ناك ىرعشألا نأ هنظ مث «كلذ ملع ىدنع

 هباحصآ نم دحآ مالک الو همالك ىف دابعلا لاعفأ ىف ربحلا ركذ عقي مل لب «توبثلا

 وه ةرعاشألا نی همالک یف كلذ عقو نم لوآو ارج ملهو هباحصأ باحصأو

 ورع ىلع ةقسالفلا ءاراب نعشسملا ةرعاشألا ىرخأتم نم سان یرجو ‹«نييهذملا

 ءهنم ضحملا ىلإ ءادألا وأ هيف طسوتلا ىوعد ىف مهننفت ىلع ىرعشألا ىلإ ربحلا

 نبا لوع دقو «ليبسلا دصقو «ةعمللا» ىف هليصفت دج اب لطاب ديلوتلا اذهو

 ندا عف ىلع دلا ةرتق ئات نأ نم اا ا ف ا وخ ههم نا لغ ٠ اغ

 «ةعمللا» ىف امك مهدنع قيقحتلا وهو «ىرخأب نيمرحلا مامإ ىرج هيلعو « هللا

 ذوبنملا ناوفص نب مهج ريغ هل مامإ ال ةيربجلل رصانملا نوكيف «(ةيقارعلا ةبوجألا»و

 عم ةيربجلا دادع ىف ىلازغلا مامإلا دع ذاتسألا ةحامسل حص ا ىر الو

 هبسكو هللا ةردقب دبعلا لعف قلخ نوكو «ةرورضلاب ضحملا ربجلا نالطبب هحيرصت

 ىف ىوبنلكلا هحضوأو ««ةيدضعلا حرش» ىف ىناودلا هلقن امك هبتك ىف دبعلا ةردقب

 .«مولعلا ءارحإ|» لئاوآ یف وه هرکذو )1- ٤۷)

 طس وتملا ربح اب نيلئاقلا ىلع هدر ضيا ةيربجلل ضف الا ذاتسألا عنص بيرغ نمو

 بهذم لب :الئاق صقانلا ربحلا وأ لدتعملا ربحلا ىنعمب هنوك ىرعشألا بهذم ىف

 دعب ءماقملا اذه مهفي نأ ىغبني اذكه :لوقي مث ةطساولاب هنكل ماتلا ربجلا ىرعشألا

 عم ايرارطضا مهلاعفأ هيلإ دنتست ىذلا رايتخالا نوك وه ةطساولاب ربحا نا نيب ن

 ةيئزجلا ةدارإللا نوكت الف ضقنلاب عوضوملا ىلع دوع رايتخالا ىلع ربحلا روصت نأ

 ربحجلا نأ عم ءاهعانق اهنع فشكف ةعنقم تناك ةقيقحب ىت : هنأ نظي نال هجو

 اربش ربحجلا براق اذإ ىتح ناداضتم امه لب دحاو ديعص ىف ناعمتجی ال رایتخالاو

 مامإلا نع بذلاو ةرعاشألا تاقبط ىف عفان باتك وهو «ىرعشألا ىلإ هبسن اميف ىرتفملا بذک نییبت» یف (۱)

 .(ز) تاقیلعتو ةمدقم هيلع انلو ىرعشألا



 «مهضعب لوق نم عمس امن اذه ىف خيشلا عقو امنإو ءاليم رايتخالا دعاب الثم

 دبعلا نأ دارملا نأ عم هنم دارملا وه اذه نأ نظف «هرايتخا ىف روبجم راتخم دبعلاو

 همالك ىفو «ميكحلا دبع مالك نم القن قبس امك رايتخالا ةفص ىف روبجم راتخم

 .لوقنملاب ءافتكا اهلقنن مل رخآ صوصن

 هل ىنستيل دابعلا لاعفأ قيضم ىف ردقلا رصح اًضيأ هعنص بيرغ نمو
 ردقلا ةرئاد نأ عم هرظن ىف ردقلاب لوقلا هيفاني ثيح رايتخالا تبثي نم ليلضت

 عيزوت بابسأ هانتكا ةلواحم ىلإ رجي هرارسأ ىف ضوخلا نأ ثيحب " ادج ةعساو

 اهريدقتف نيفلكملا لاعفأ امأو ء«هركذ لج قلاخلا هملعب رثأتسا امم اهريغو بهاوملا

 قباسلا ملعلا ىف نوكي الف ةيرايتخالا لاعفألا كلتب قلعتملا هللا ملع قبط ىلع

 الف مهدنع رومأالا رهظأ نم اذهو «رايتحخالا قيقحت ريغ قحاللا ىرايتخأالا لعفلاب

 .الصأ ردقلل اركنم دابعلا لاعفأ ىف ربحلا ركنم نوكي

 ضومغلاب ال ءالحلاو ماتلا فاشكنالاب نوكت امنإ ملعلا ىلإ ةدنتسملا ةديقعلاو

 ةيرايتخا اهنأ ىلع ليلد لامعألا ىف ردقلاب للعتلا نم حنملا نأ ىلع «ءافخلاو

 .ردقلا اهيف للعتي ىتلا ايازرلاو بئاصملا وحن فالخب

 نع ىثيدح ىف «فوشكم قرخ» ةملك لوح ةندندلا ةلاطإ اًضيأ هرمأ بيرغ نمو
 قرحخ اذه نأ» فرتعي ال ناك نإف «ةيلوئسملاب لوقلاو ربجلاب لوقلا نيب عمحجلا

 ىوس كلذب لوقي قرفلا لاجر نم دحأ نع ادحاو اصن زربيلف ««فوشكم عامجإلل

 :اهعض رم یف اه رک تو ةملکلل هظبض لغ یفاوأ الاوهام

 هتلقن ام «هقفتملاو هيقفلا»و مزح نبا «ماکحأ» ىلع هدر اًضيأ هعنص بيرغ نمو

 اذه نأ نم ةنحلا نم رشبلا جارخإ ىف ىسومو مدآ نيب ةجاحملا ثيدح ىف امهنع

 ىلع مدآ ىسوم مال ثيح جاجحلا قيرط ةفلاخم باب نم لب ردقلا باب نم سيل
 لخي ردقلا داقتعا ىف للخلا نأل مالكلا اذه ىف اعنص انسحأ دقو «هلعفي مل ام

 هيلع ىه ام ىلع ءايشألاب ةقلعتملا ةيلزألا ىلاعت هتدارإ وه ةنسلا لهأ روهمجو ىرعشألا دنع ءاضقلا نأل )١(

 اهتنمزأو اهلاوحأو اهلاعفآو اهتافصو اهتاوذ ىف صوصخ ردق ىلع اهايإ هداجيإ ردقلاو «لازي ال اميف

 ةيرايتخا اهنأ ىلع لزألا ىف هللا ملع اهب قلعتملا دابعلا لاعفأ نوكتف ء«ةعمللا» ىف امك ةيداعلا اهبابسأو

 .(ز) ردقلا ىفنو ربحلا ةنظم سيل اهنم اريسي اءزج
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 ىف للخلا نع ناهزنم مالسلا ام هيلع مداو یسومف «ناكرُألا نم هنوکل نامیإلاب
 ضحم ىنعملا كلذ نوكيف قحلا لهأ دقتعم ىف راودألا عيمج ىف داقتعالا

 ردقلا باب ىف -امهنع هللا ىضر- رمعو ركب ىبأ نيب ىورملا فالخلا لب «باوصلا
 «مالسإإلاب اناد نأ دعب ناميإلا ىف للخلا نم نيخيشلا ةءاربل هيلإ تفتلي ال ام
 هنأ اميسالو ةللعملا ثيداحألاب صاخ هدنسم نكل هدنسم ىف رازبلا هجرخأ ثيدحلاو

 -— رايتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا

 ةيردقلا نعلو «فورعم هيف فالخلاو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرطب
 ءةنسلاو باتكلاب اتباث ردقلا ناك نإو «كورتم هدنس ىف ءايبن نيعبس ناسل ىلع
 نايب ريغ نم بابلا اذه ىف ةفلاتلا رابخألا درس ىف لهاستلا زوجي ال كلذ عمو

 .نيفلاخملا لاح نيجهت درجمل اهللع

 «لماكلا هعرو عم مامهلا نب لامكلا لثم هيمر اشا هار ترم نو
 ىلإ تايآلا هليوحتب داهتجالا ةبترم هغولبب بهاذملا ءاملع نم نيريثكلا فارتعاو
 ام ةياغف .الصأ هلثم نم ردصي ال امم اذهو ءليلدلا هرربي ال اب اهايإ هلیواتو هبهذم

 ةيرايتخا الاعفأ دابعلل نأ ىلع تامكحملاو صوصنلا رفاضت ىأر نأ دعب هلثم لعغي

 ضعب كسمت دجو نأ دعبو «ةنسلا لهأ بهذم وه امك اهيلع نوبقاعيو اهب نوباثي

 ىلإ اهعجرت ةلدأب اهيف ةربتعملا دويقلا ركذي نأ ءرهاوظ اهنوبسحي تايآب غيزلا لهأ
 كوكشلا ةراثإ ال نيينابرلا ءاملعلا دنع ةكولسملا ةقيرطلا وه امك صوصنلاو مكحللا
 ةعطاقلا صوصنلاو تامكحللا دوجو عم تالمجملاو تالمتحملاو تاهباشتملا عبتتب

 ليبقلا اذه نمو .ةنسلا ىف دارملا نع فشاكلا فوشكملا نايبلاو تالامتحالا قرعل
 دنع ريسفتلا ىف ةيلاعلا هتلزنم عم ىدامعلا دوعسلا ىبأ ىف ًاضيأ كلذ لثمب هنعط

 ةليقع نبال «نآرقلا مولع ىف ناسحإللاو ةدايزلا» ىف طوسبم وه امك ملعلا لهآ
 ىف «موصعملا ىبنلا نع تبث اب نآرقلا ريسفت ىف موظنملا رهوجلا» فلؤم ىكلا
 ىلع ةلالدلا ةنيبلا تايآلا فرصل لوانحملا وه دقانلا اذه لب «تادلجم ةسمخ
 اذه نم جذامن نايب انم قبس امك رارطضالاو ربحلا ىف ئطاخلا هبهذم ىلإ رايتخالا

 ارا
 فلا نأ عم ىعاودلا اذكو «ربحلا لئاسو نم نالذخلاو ولا كغ هتارا نهو

 هتنس ىلع هللا دنع بابسأ امهلو ءرشلا ريسيت وه نالذخلاو ءريخلا ريسيت وه



 ءتبابسألا ببسم نذإب اهاضتقم ىلإ هتدأ فلكملا اهرشاب اذإف ءهديبع ىف ةيراحجلا

 ا ا ا ع لو ود ا
 الو اذه ىف سيلو «ريخلا ريسيت ىف اعماطو «رشلا ريسيت نم افئاخ ءاجرلاو فوخلا

 نق كاك اجر اف جرو ردصلا حرش لب ريل نم ندی لا یف
 عقوي الإو .لمعلا هيلع لهسيو قيضلا لوزيف هرايتخاب هللا ىلإ اجلي هردص قاض
 دوعتو قابسلا ليلدب تيبشتلا باب نم نايإلا بيبحتو .هتدارإب كالهلا ىف هسفن

 ثعاوب نم رشلا ىلع لابقإلا دوعت نأ امك هريسيت بابسأ نم ريخلا ىلع لابقإلا
 نانوكيف هرايتخا ءوس وأ دبعلا رايتخا نسح ىلع نيرمألا ىنبم نأ رهظف «هريسيت
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 ريسفتلا اذه ىلع نانوكي الف هللا دنع بابسأ اًضيأ امهلو «ةفينح ىبأ دنع ىلاعت

 لطعملا ربجملا رساقلا دح غلبت الف ىعاودلا امأو ءربجلا ىنعم نم ءىش ىلع اضيأ

 هتعاضب جیورت ددص ىف رجات نم ةياعدلا فونصك تدتشاو ترثك امهم رايتخالل

 ىلع مهلمحو مهنم رايتخالا بلس دح غلبت ال تخلب امهم ىهو «نيرتشملا دنع
 «ةعمللا» ىلع تقلع اميف تنيب امك ىعاودلا رمأ كلذكو «رارطضالاب ءارشلا

 نالذخلاو قيفوتلا ىفف ء«لوبقلا ةرئاد نع جورخ كلذ فالخ ءاعداو ««ةيماظنلا»و

 ىف قداصلا دبعلا تامزعل رابتخا تاوهشلاب رانلاو هراكملاب ةنحلا فافتحاو ىعاودلاو

 ءالؤه نم تامزعلا كلت زربتل ةعاطلا ىف نواهتملا لوسكلا دبعلا ىحخارتلو «ةيدوبعلا

 ىلع ةجحلل ةماقإ «ةيناعلا سوفنلا ءالؤه نم تاوزنلا كلتو «نيقداصلا نينمؤملا

 .ريعسلا قيرفو ةنحلا قيرف نيقيرفلا

 عم ربجلل جايتحالا ددص ىف ثيداحأو تايآ درس رثكي هارت نأ بجعلا نمو

 دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ ىعدا ىذلا نمف دعب الو برق نم هيلع لدت ال اهنأ روهظ

 معز ىذلا نمو ؟یلاعت هتدارإ ذافن یف تایآ درسي یتح ةذفان هتدارإ نوكکت ال ائیش

 عم ؟ربجلا ةلدأ نم اهنأ هنم اًتظ كلذ ىف تايآ ركذي ىتح لضي الو ىدهي ال هللا نأ

 وأ ملظلا وأ قسفلا ىلع مدقأ نمف ءهيدهي ال ىذلا نمو هيدهي ىذلا نم نيب هللا نأ

 ىف درو امك «هيدهي ىذلا وهف هيدهتسي نمو «هلضي ىذلا وهف هرايتخاب نايصعلا
 ةعاطلا نأ ىف ثيداحأو تايآ تدرو دقو .اًريثك اهانركذ ةريثك ثيداحأو تايآ كلذ



 س

 كاذو اذه نيب اوعمجف ثداوحلا عيمجل هللا ةدارإ مومع عم دبعلا ةئيشم ىلإ ةيصعملاو

 ‹«ةيلوئسملل اقيقحت ةيتاذ ةيدعب اهايإ دبعلا ةدارإ دعب دبعلا لاعفأل هللا قلحخ نأب

 اسقن هللا فلكي ال ظ :ىلاعت هلوقل فلاخملا ربجلا ىلإ ىدؤي هللا ةدارإ ميدقت ضرفو
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 4 هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو ل : یلاعت هلوقب حتحی یتح هتادارم ضعبو

 ىلع لادلا ماعلا نيأف عقاولا فالخ ىلع مومعلا ىعدت تنك نإو ۲٤[. : لافنألا]

 ( لو

 ىذلا وه هلضي ىذلا نأ ىلع صن لالضإإلا ةيآ ىف قاسفلا ىلع رصقلا ةغيصو

 الف هذحخأملا هيلع ىلع لادلا قتشملاب لالضإلا قيلعت اذكو «هرايتحخاب قسفلا محتقا

 فالتخاو ةثداحلا ددعت لامتحا مدعل انه هقالطإ ىلع قلطملا كرتب لوقلل لاجم ىقبي

 لثم ىف ديقملا ىلع قلطملا لمح ىلع قافتالل ءرهاظ وه امك ماقملا اذه يف مكحلا

 ىلع صنلا باب نم اذه نأ ىلع ءةلقلا وأ ةرثكلا ىلإ رظن ريغ نم عضوما اذه
 .دييقتلاو قالطإلا باب نم ال ةلعلا

 هس راينخالاوربجلا نع تدحتلا ىفراصبتسالا

 نم ءاش ام ىفضي نأ ةيمالكلا هتافرصت ىف ليلجلا ذاتسألا ةحامس ةقابل نمو

 اندالب لهأ نإ :زجاعلا اذه نعو هسفن نع ثيدحلا ىف هلوقك ءاش نم ىلع علحل ا

 .رخآ بهذم ىلإ امهبهذم نم القتنا دالبلا ارداغ امل امهنإ :نولوقيو ءانم نوبجعتي

 هتحامسو لازتعالا ىلإ ىديرتاملا روصنم ىبأ بهذم نم همعز ىف تلقتنا یناکف

 ق و RR ع ا

 لوأ ىف هيلع ضرتحعملا عرصي هنآ بسحبي هبو «ةعدبلا ىلإ ةنسلا نم ىلاقتناو

 لقعلا فق وم)) و هر حرصو ‹««رشبلا فق وم) همدقم یف اذهب حول ناکو ی

 ‹یداقتعالاو ىهقفلا هبهذم نع بذلاب ةءولم هتکو ؟هنم هتعمس نم رضحمعب وأ اله

 احيولت ال هبتك ىف ليبقلا اذه نم اًنيش رن ملو «هئارآ ىف ةحارصلا غلاب وهو

 نم ةيديرتاملا نم ًاليبس ىدهأ ةلزتعملا نأ هبتك ىف حرصي نمم سفنلل ةياعدلا نم عونلا اذه كحضلا ريثي (۲)

 .(ز) لجو الو رذح ريغ



 — ۷ رايتخالاوربجلا نع تدحتلا ىف راصبتسالا

 نوكشي ال دالبلا لهأ نأ هنظأ ىذلاو «ةفش تنبب سبني نأ عاطتسا ال احيرصت الو

 راک یم ئاس رغ نم داع ااو لا هداج ا فم تز اے یت

 ‹نيتهحلا اتلك ىف ىفاشلا نايبلا نم ةرشتنلا ىراثا ىف امل نيتيحانلا نم بهذملا لاجر

 نأ «ملعلاو لقعلا فقوم»و «رشبلا فقوم» ىلع مهعالطا دعب نوكشي ال مهن امک

 نم ًاربتو ءرصم ىف مث ةيبرغلا ايكارت ىف هلولح دعب بهذملل ركنت ذاتسألا ةحامس

 هاركإلا نم دشأ وه ىذلا ضحعملا ماتلا ربحلا بهذم ىلإ لقتناو «قبس امك اراقتحاو

 امك داقتغالا اده لث نم ئر ئرعش الأو «هريبعت دح ىلع ءاهقفلا دنع ءيجلملا

 نأ هيلعف ىرعشألا بهذم اذه نأ ءاعداب ماتلا ربحجلاب هلوق رربي نأ لواح نمو

 ق و اعا ف رر

 ام ىلع قبطني ال ذاتسألا اذه ىأر نأ ىلع .ًالوقنم نوكي الإو اجاتنتساو اجيرخت

 نم ةلأسملا ىف هل ةفلاخملاب فرتعي هسفن وه لب «ىرعشألل بهذمك نورحخأتملا هاکح

 ال هدحو ةمأ وه وأ ‹مهج دنع الإ نوکی ال هداقتعا رهوج یف هدضع دشو «ةلشاف

 ۳) «لقعلا فقوم» ىف لاق دقو هدحأ هدلقي الو ادحأ دلقي الو عوبتم الو هل عبات

 لب .ىرعشأ هنأ ىوعدل ىنعم الف ه١ «دحأل اديلقت لوقلا لوقن ال» :(41۹ -

 رى اب لوقي ةرم هارت راتخالاو ربحا نع همالك ىف ةدحاو هلا لغ فست دل

 فرتعي مث ئجلملا هاركإلا نم ىوقأ وه اب وأ ضحملا ربجلا هلام اب ىرخأو ضحللا

 «ماتلا رايتخالا لب رايتخالا هب روعشملا لب تالاحلا هذه ىف هب روعشم ريغ ربحلا نآب

 ىلإ ةيقنلا ةنسلا نم هلاقتنا نوكيف - نوصلا هللا لأسنف - رتاهتلا هوجو نم كلذ

 ةثداحلا ةردقلا ريثأت نم نيمرحلا مامإ بهذم نأ ىل لاق ناك وه :معن ةعيظف ةعدب

 الف لازتعالا وه اذه ناك نإ :هل تلقف .ةلزتعملا بهذم وه هللا نذإب دبعلا لعف ىف

 «(ةيقارعلا ةبوجألا» ىف امك هل نيققحملا نم ريثك ةعباتم دعب هب دادتعالا نم عنام

 ال بسلا اذهب هلعلف «قيقحتلا ىف هسفن ىرعشأألا ةديقع اذه نوك كلذ ىلع دزو
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 هل تلق ینآ نم هرکذ امو ظفحت نودبو قح ريغ نم لازتعالاب یبیقلت نم یشاحتی

 امهمف ةيمامإلا ةعيشلا بهذمو ىديرتاملا بهذم ىف شيعي لازتعالا بهذم نأ
 رهظأ اهريغو دابعلا لاعفأ ىف ةلزتعملاو ةيديرتاملا نيب فالتخالا نأل هيف هتركاذ هتناخ

 بهذم «خماشلا ملعلا» ىف ىري ىلبقملا نأ هتلق ىذلا لب ىلع ىفخي نأ نم

 ىف هتلق ىذلاو «ىلبقملا تاحطش ضعب نم الإ اذه امو ءاعنقم ًالازتعا ىديرتاملا

 تافصلا ىف ةلزتعملا بهذم ىلع مويلا جراوخلا لب ةعيشلا قرف نأ ةعيشلا بناج
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 د رايتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا

 بهذم نأ نيملكتملا نم هنع ىوري نم ءارطإ ذاتسألا E ةدأاع نمو

 ءرايتخالا تابثإو ربحلا ىفن هنع ىور نأ هل ليولاو ءًالام وأ ًالاح ربحلا ىرعشألا

 هيلع ماقأ . لقعلا ىلإ مكاحتي انه امك تضراعت اذإ ةيلقنلا ةلدألا :لاق ال دعسلاف

 سيل ةيعادلاو ةئيشملا لوصح نأ نم «دصاقلملا حرش» ىف ام لاق الو .ةمايقلا

 هدي نم تلفف هنالك نب اعمج ةفضلا ةا كبري هل .هنأش عفر .انرایتخاب

 نم انيكح ام ءازإ هلاح نوكي اذام ىردأ الو ءائيش قحلا نم ىنغي ال داقتعاللا

 نا ىلع لدي اغ 1ف اكل لغة ناخ و املا حرشاو «حيولتلا» ىف هصوصن

 . ىديرتاملا بهذم نيع هبهذم

 ءىش مهنع ىور اذإ نيملكتملا نم نيققحملا نومسي نيذلا ءارطإ اًضيأ هتداع نمو

 ىف هجازم فلاخي ءىش مهنع ىور اذإ امأو .ربحلا ىلإ ءاضفإللا وأ ربجلا نم

 نيذلا ةيفوصلا ىلع ددشتلا هتداع كلذكو ‹ غيزلاو دوجولا ةدح وب مهامر دوجولا

 ةدحو ىلع مهلوق لمحو یورد ولو «دوج ولا هدح وب لوقلا هبشي ام مهنع یوري

 ريهاشم ضارعأ شهن اًبناجم ناكل «لوزتو ًارطت ةيركس ةلاح دعت ىتلا دوهشلا

 لهآ دنع ةلوبقم قرطب تاحطشلا نم مهيلإ بسن ام توبث مدع عم ءايفصألا

 ىلع ةيفوصلاو ءةلزتعملا نم ةدسفم لقأب اوسيل مهنأ ةيديرتاملا دع اذإف ءةياورلا

 ‹ مهلثم مالسإلا ءامکحو ‹ مهفص ى نيملكملا نم نوققحملاو 0 طلا ف

 ءايفصأ ضارعأ هب ناص اعبشم ادر «ةيفسنلا» ىلع هحرش ىف ىناجرملا باهشلا معزلا اذه ىلع در دقو (1)

 .(ز) ةمألا



 نمف «مهنيد ىف نيمهتم اودع اذإ ةيقرشلا دالبلا ىف رصعلا اذه ىف مالسإلا ةاعدو

 راد ىف ميقملا ميعنلاو هناحبس هللا ىضر اولانيل راربألا نيملسملا دادع ىف ىقبي ىذلا

 انبر ل .دسافملا نم هيلع توطنا ام نايب ىف عسوتلا ديرأ ال رومأ كلتو ءرابخأآلا

EE ah E 

 . :رشحلا] ( ميحر فوءر

 هدنع باوج ال ذاتسألا ةحامس دنع ربحلا ةلدأ نم ردقلاو ءاضقلا نأ ىلإ رظنلابو

 :اهيفو «ىمذ ناسل ىلع ضفاورلا ضعب اهمظن ةروهشم تايبآ ىلع

 ةجح حضوأب هولد ريحت مكنيد ىمذ نيدلا ءاملع ايأ

 ىتوقش هيف یذلاب ضار انآ لهف اضقلاب ضرا لاق مث ىلالضب ىضق

 دبع باوج ةبوجألا كلت فطلأ نمو ءاهيلع باوحلا ىف ءاملعلا ننفت دقو

 ءاضقلا نيب قرفلا هصخلمو ««قئاقحلا ناويد» ىف ةليوط ةديصقب ىسلبانلا ىنغلا

 اًنالف نأب ىضقي ضاقك عقاولا قبط ىلع هنوكل هب ىضرلا بجي ءاضقلاف «ىضقملاو

 ريغف هيضقم امأو «عقاولا وه هنأل ىضرم هؤاضقف دوهشلا هعامس دعب ًالثم ناز

 دبعلا لعفب قللعحملا هملع قبط ىلع ىضق امنإ هناحبس هللاف «اًمارح هنوكل ىضرم
 دنع ققحتم دوهشلا عامس دعب ىضاقلل لصاحلا ملعلا نم لمكأ وه امف ىرايتخالا

So E O 
 . مهدنع هل فانم ال رایتخالل

 سفنلا ملع باتك ىه برغلا ةيربج نع هركذي اميف ذاتسألا ةحامس ةدمعو

 نايب ىف هيف عسوت دقو «ىنابابلا كب ميعن دمحأ هل روفغملا ذاتسألا همجرت ىذلا

 لوقلا ىف ةالغ مهو ءةيمالملل خيش ناك هامح نأ ةبسانم برغلا ةفسالف ةيربج

 ةلفغلا لهآ ضعب دنع ةماركو ةيالو ةنظم خيشلا اذه دعي ناكو «دوجولا ةدحوب

 غاستساف ىبدألا هيمح ريثأت تحت ىقب نكل ةعزنلا هذه نم اًيرب ذاتسألا ناك نإو

 ىف یقلی ناکو «هترسآ بهذم رابتعاب ةأشنلا یرعشآ ناک هنآ امک «كلذ ىف عسوتلا

 ىف فورعملا طسوتملا ربحلا ىلع هباحصأ نم ضارتعا ضعب اهيف شيعي ىتلا ةئيبلا

 رباب لوقي نم ركذ هسفن ىف ىوه دجوف لقنلاو لقعلل فلاخم هنأب بهذملا اذه



 ناطلسب نولوقي نويعيبط مهبلغأ ءالؤه نأ انتوفي ال نكل «برغلا ءالقع نيب

 ىسنرفلا فوسليفلا نوميس لوج مهيلع درلا نسحأ دقو «دابعلا لاعفأ ىلع ةعيبطلا

 ديزي اميف بلاغلا ىف ةديج ةباجإ ةثالثلا كوكشلا نع باجأو «بجاولا هباتك ىف
 ءازجأ ةعبرأ ىف ةلواطتم نينس لبق روكذملا باتكلا مجرت دقو ءةحفص نيرشع

 ربلا ىف هبهذم دييأت ذاتسألا ةحامس دارأ الو «هريفاذحب هتلقنل ثحببلا لوط الولو

 ذاتسألا باتك ىف هتبيغب دجو مويلا ءانبآ تابغرل ةرياسم برغلا ةفسالف نع لقنلاب

 هللا ىنحماس - ربجلا دييأت ددص ىف هنع لقنلا ىف عسوت ىتح ميعن دمحأ ريبكلا

 ثحببلا اذه ىف لغوتلا ىرأ لاح لك ىلعو - قحلا ىلإ اندشرأو همركو هنمب هايإو

 نکلو «ريخب عمتجملا ىلع دوعت ةيلمع اهل ةرمث ال ‹ةيطنزبلا تاشقانملا ليبق نم

 .مالكلا رجي مالكلا

 اهنودروي نيملكتملل تايرظن ضعب ىلإ دانتسالا داتسألا ةحامس ةداع نمو
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 ىرخأ ةدارإ ىلإ ةثداحلا ةدارإلا جايتحا هؤاعدا ليبقلا اذه نمو «لحلا ىصعتسم

 نع ةدارإلا ءانغتسا هجو اونيب مهو ء«لطاب وهو تادارإلا لسلستتف ةيدارإ اهنوكل

 لعافلا ممص ام لك نإ :كلذ قيقحت ىف اولاقو اهلسلست نع ًالضف ىرخأ ةدارإ

 نم هعبتي ام امأو «هيلإ دانتسالا قاقحتسا ىف لصأو دارم وهف هعاقيإ ىلع مزعلا

 وأ لعافلا تاذل تتبث ءاوس اهسفن ىف اهتوبث نودب اهلاحمل ةتباشلا ةيطبارلا رومألا

 مارملا تاراشإ» ىف كلذ ليصفت دجج امك .ةدارإ هب قلعتت الف لوعفملا تاذل

 ارذح اهيلإ ةلاحإلاب ىفتكنف . ىنيوزقلا نيدلا ىضرل «صاوخلا ناسل»و «ةعمللا»و

 هللا ةئيشم ىلع لدت ةيآ لك ىف ربحلا ليخت ىف هننفت امأو . لئاط نودب ةلاطإلا نم

 هتدارإ مومع نال باوصب سيلف یلاعت هتئیشم لومش ىلع وآ یلاعتو هناحبس

 هللا ةئيشم قلعت نأل اًديرم اًيئاش دبعلا نوك ىفاني الو ربجلا ديفي ال هتئيشمو
 دنعو «تارم قبس امك دبعلا رايتخا ققحي هرايتخاب دبعلا اهؤاشي ىتلا لاعفألاب
 قيرطلا وه بيرقلا ىلإ عاجرإلاو «نئارقلاب عجرملا نيعي ةئيشملا ىف لعافلا رامضإ
 هجازم ىذؤي اذه ناك نإو «ديعبلاو بيرقلا نيب ريمضلا عوجر نارود دنع عبتملا

 لثم - ةرعاشألا ىققحم دنع ةلومحم دابعلا لاعفأ ىف ةيهلإلا ةئيشملاو هجاجحو



 Raa ۳۹ راخالاوربجلا نع تدحتلا ىفراصبتسالا س

 كلت نولعفي دابعلا هناحبس هللا كرت ىلع - ىدادغبلا رهاقلا دبعو نيمرحلا مامإ

 امأو «نولعفي مهکرت الو اهلعف ىلع مهردقأ ام لاعفألا كلتل هتئيشم الولو لاعفألا

 : فهكلا] 4 هللا ءاشي نأ الإ م ادغ كلذ لعاف ينإ ءيشل نوقت الو إل : یلاعت هلوق

 قيلعتلاب الإ لبقتسملاب قلعتي لعف ىف اوتبي ال نأ ىلع هديبعل هللا نم بیدأتف .[۳

 لوصح ىف ةيفاك ريغ اهدحو دبعلا ةدارإ نأ مولعملا نمو «هنذإو هللا ةئيشم ىلع

 : یلاعت هلوقو ةيديرتاملا عيمج دنع هناحبس هللا ةدارإ اهيلإ مضنت مل اذإ لعفلا

 ىف هللا ءاش نإ ًالئاق كبر ركذا ىنعب ۲١[. :فهكلا] 4 تيست اذإ كبَر ركذاو ل

 لعفلا لوصح رادم نأل اهنيح ىف اهلوق تيسن اذإ لبقتسملا ىف هلعف ديرت ءىش لك

 دبعلا ةدارإ قبس مدع ةيآلا هذه ديفت الف «كلذل هللا نذإ مامضنا وه لابقتسالا ىف

 e هنذإو هتنوعم اًبلاط دبعلا ىلع هللا ركذ كرادت موزل ديفت لب اًتاذ اًقبس

 رايتخالا ىلع لدي ام نادجو نمف .مزعلا ءانثأ هيسن اذإ .هلعف ىلع مزع ىذلا رمألا

 هناحبس هتداع نايرج ملع لعفلا لوصح ىف فاك ريغ دبعلا رايتخا نأ نادجوو

 .دبعلا ةدارإ بقع لعفلا قلخي نأ ىلع

 ءهّللا نذإب هلعف ىلع دبعلا ةردق ريثأت وهف هرمأ رخآ ىف نيمرحلا مامإ بهذم امأو

 «(5۷) «ةعمللا» ىف امك اًضيأ ىرعشألا بهذم قيقحت اذه نيققحملا نم ريثك دعو

 هبتك ةماع ىف هب حرصملا وه امل قفاوم ىرعشألا بهذم نم قيقحتلا وه اذه نوكو

 دصق» ىف ىناروكلاو ««ليلخلا ءافش» ىف ميقلا نبا هركذ ام ىلع ةنابإلا اًصوصحخ

 . (ليبسلا

 ةمالعلا فلآ لب )١١١( «ةيقارعلا ةبوجألا» ىف ىسولألا ىأرلا اذه رصان دقو

 مامإل راصتنالا» :هامسو هترصانم ىف اًباتك ىناجدلا ىسدقملا دمحم نب دمحأ

 مساقلا ىبأ ىلع ىسولألا در دقو .«راظنلا ضعب هيلع هب عنش اميف نيمرحلا

 ةبوجألا ىف طسبب هيلع امهضارتعا ىسونسلا ىلعو نيمرحلا مامإ ذيملت ىراصنألا

 ىلع لماحتي ال نأ ىرعشألا ىلإ ءامتنالل ىعدملا ذاتسألاب ردجألا ناكف «ةيقارعلا

 نم اضاضفناو ًالاصفنا كلذ ىف نأل ءةضهان ةجح نودب ةلأسملا ىف نيمرحلا مامإ

 اميف ىديرتاملا روصنم ىبأ ىدهلا مامإ عم كلذ لثشم لعف امك ديدحلا همامإ لوح



 س رایتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا ۲

 ءوس نم اذهو «مهج ريغ ةقيقح هسفنل اًمامإ نوكي نأ ادحأ ضري مل هنكل «قبس
 ىبأ ىدهلا مامإ بهذم كرت نيح هتيلايف روبجم هنآ هئاعدا مغر ىرظن یف هرایتخا

 ام ىلع ةنسلا ةمئأ نم ميظع مامإ هنأل قيقجتلا ىف ىرعشألا ىأرب ىضر روصنم

 ةمهم ةمدقم عم هانرشن نأ قبس ىذلا ركاسع نبال «ىرتفملا بذك نييبت نم نيبتي

 ريثك ملكت لب انبحاص نظ امك دحوألا ةنسلا لهآ مامإ وه هنآ ال «هيلع تاقيلعتو

 . بتكلا نم ريثك ىف لوقنم وه امك هيف ةنسلا لهأ نم

 هنذإب امهنوهجوي ةدارإو ةردق ةدابع حنم ىلاعتو هناحبس هللا نأ :لوقلا ةوفصو

 نمو «لقعلا ةلدأو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لدي امك «هب مهرمأ ام لعف ىلإ ىلاعت

 .همعازم ىف قلذحت امهم دادسلا قيرط بكنت دقف اذه فالخ معز

 فرصو «هللاب ناميإلا عماجي ال حنملا اذه ىلع ىلاعت هل ةردق ال نأ ليختو

 ءةيوشحلا ءايبغأ نأش رظنلا عضاوم ىف لقعلا لامهإو «بطاختلا ةغل نع تايآلا

 هنومهفي ام ردقبو بطاختلا ةغلب ةمألا بطاح امنإ ىلاعتو هناحبس هللا نأل

 ‹ىهشتني هيلإو ىدم لقعللو «هدنع فقي دح لقنلل كلذ عمو «مهلوقعب

 لامهإ لدعلا باب ىف ةبيتق نبا لوقو «ةلزتعملاو ةيوشحلا نأش امهيف لاسرتسالاو
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 هنع تثدحت دقو .هريغو «نازيملا ناسل» ىف ةحورشملا هسفن لجرلا ةريسبو نيتيحانلاب

 نع هثحب دنع «حيولتلا» ىف مالكلا دعسلا داجأ دقو .«ناهربلا تاعفص» ىف اريسي

 رادم نوكي نأ ىلع دبعلا ديب دع ىذلا ردصملا ىف ةفورعملا عبرأالا تامدقلملا

 هل دوجو ال ىرابتعا رمأ وهو ىحالطصالا لعفلا ءزج وه هنإ» :لاقو «فيلكتلا
 ىغصي ال نأ هقح «ثحابملا هذه ىف دعسلا بناج فختسا نمو ««جراخلا ىف

 باتك ىلع هتيشاح ىف یوبنلکلا لاقو «ىیجرداف كشعب سيل :هل لاقي نأو «هيلإ

 ردصملا ببسب لصاحلا وه ردصملاب لصاحلل ىوخللا ىنعملاو :بادآلا ىف حتفلا ىبأ

 ملأالاك ةطساوب ًااصاح نوكي نأ وأ ةطساو الب الوأ ًأاصاح نوكي نأ نم معأ

 ديري نمل هيلع عالطالا مسحيف كلذ نايب ىف عسوت كانهو «برضلا ىلإ ةبسلاب
 رمأ وه ىذلا ىردصملا ىنعملا وه دبعلا ديب ىذلا نأ نيبتف . ةلأسملا ىف قيقحتلا

 ىذلا لعفلا ىلإ هل ةيقيقح هفص ىه ىتلا هتدارإل دبحلا هيج وتب هنغ ربحت «ىرابتعا



 ےک رايتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا س

 هللا ةنس ىراج ىلع ةيداعلا ةيببسلا ىنعمب ردصملاب لصاحلاب هنع ربعيو هللا قلخب وه

 رعشي ناسنإلا ىف رايتخالا نأل ىلاعتو هناحبس هللا نذإب ةيافك تركذ اميف ىرأو

 وا او نالا مرک ر غ تاو او ر
 ىلإ رجي اهيف ضوخلاو ءادج ةعساو ردقلا ةرئادو «ىرشبلا رايتخالا مهف ةلوهس

 ىربحلا ةلالض نم ريحتملا ىبخلا ةياده) عبطيل نيعباطلا ضعب دنع تيعسل ربحلا

 اذه نكيلو ‹باهولا تنا كنإ ةمحر كندل نم انل بهو ءانتيده ذإ دعب انبولق

 هللا قيفوتب هنم غارفلا ناكو ««رايتخالاو ربجلا نع ثدحتلا ىف راصبتسالا» رحآ

 ةنس نم كرابملا لاوش رهش نم نيرشعلاو عساتلا سیمخلا موي (هنع ىفع ىرثوكلا = ھ * « 8 *

 .هاعد نل بيجلملا

 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نيملاعلا بر ث دمحلا نأ اناوعد رخآو









 س ۴۷ رايتخالاوربجلا نع تدحتلا ىفراصبتسالا س

 :هتافلوم نمف

 .ةفينح ىبأ ىلع ةبيش ىبأ نبا دودر نع ثدحتلا ىف ةفيرطلا تكنلا

 .هعمو «قلخلا ثيغم ىف لطابلا لاطبإب قحلا قاقحإ «

 .كلام نع ةفينح ىبأ ذخأو «ةفينح يبأ نع كلام ذخأ ىف كلاسملا موقآ »

 . بيذاكألا نم ةفينح ىبأ ةمجرت ىف هقاس ام ىلع بيطخلا بينات س

 . خيراتلا ربع بينآتلا دقنب بيحرتلا س

 .ةدحاو ثالثلا نأ :لوقي نم ىلع درلا ىف ماكحأ ىلع فافشأإإلا س

 .زيجتسملا هيغتبي اميف زيجولا ريرحتلا س

 . لسوتلا ةلأسم ىف لوقتلا قحم س

 . ىدمحملا شادرمد فراعلا ءابنأ ءالتجا ىف ىدتهملا ساربن

 .ةرخآلا لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن ركني نم معازم ىف ةرباع ةرظن
 .ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص و

 .ةالصلا ىف لاغنلا سبلو «سأرلا فشك مكح نع هابتشالا عفر »

 .ديرملا لسوتل ديتعلا مظنلا حرش ىف ديرملا ماغرإ س

 . سامكرأ نبا دنس ركذب سافنألا ريطعت

 . عجوتملا نينأو عجتفتملا ننح س

 . ةيفاقلاو ضورعلا ىملع ىف ةيفاولا دئاوفلا

 . حاكنلاو قالطلا ىف هاركإلا مكح نع حاصفإلا و

 هل یراخبلا حرش لوآ ىف ینیعلا ردبلا ةمجرت یف ینیجللا جاتلا بیذهت صخلم و

 . ةيرينملا ةعبطلا ىف

 .رايتخالاو ربحلا نع ثدحتلا ىف راصبتسالا س



 دس رایتخالاوربجلا نع تدحجتلا ىفراصبتسالا ۸

 .رفز مامإلا ةريس ىف رظنلا تاحمل

 . یضاقلا فسوي ىبأ مامإلا ةريس ىف ىضاقتلا نسح

 . ىنابيشلا نسحلا نب دمحم مامأإلا ةريس ىف ىنامألا غولب

 . عاجش نب دمحم هبحاصو دايز نب نسخا نيمامإلا ةريس ىف عاتمإلا

 . ىراحطلا رفعج ىبأ مامإلا ةريس ىف ىواحلا

 :هيلع قلعو هل مدق اممو

 ىلع ادر ةلأسم نيعبسو ةئام وحن قيقحت ىف ىدنهلا ىونزغلا جارسلل ةفينملا ةرخلا

 .ىزارلا رخفلل ةيئاهبلا ةقيرطلا

 . ىزوجلا نبال هيبشتلا ةهبش عفد

 ةي صا ق دوا يآ لاسر

 قيلعت ًاضيأ اهعمو «ىبهذلل نسحلا نب دمحمو فسوي ىبأو ةفينح ىبأ بقانم
 .ءافولا ىبأ ذاتسألا
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 .ركاسع نبال ىرعشألا مامإلا نع بذلا ىف ىرتفملا بذك نييبت

 رضفظملا ىبأل نيكلاهلا قرفلا نم ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا ىف ريصبتلا
 ا رفسالا

 ااا

 . ىتبلا ىلإ ةفينح ىبآ ةلاسر

 . طسبألا هقفلا

 مالكو همالك نم مورخلا ءلم عم ىدادغبلا رهاقلا دبعل قرفلا نيب قرفلا
 .ةياحصلا

 . ىطلملا نيسحلا ىبأل عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا



mpernس ۹ رايتخالاوربجلا نع تدحتلا ىف راصبتسالا  

 .ىراذملا ىبلحلا ىفطصم نب ميهاربإل دابعلا لاعفأو ردقلاو دوجولا ىف ةعمللا

 .ىدامحلا كلام نب دمحمل ةينطابلا رارسأ فشك

 . ىنيعلل ردبلل رهازلا ضورلا

 تاقيلعتلاو «ىمزاحلل ةسمخلاو «ىسدقملا رهاط نب دمحمل ةتسلا ةمئألا طورش

 .ةمئأالا طورش ىلع ةمهملا تاقيلعتلاب ةامسم اهيلع

 ةفورعم تاقيلعتلاو ىكبسلا ىقتلل ميقلا نبا ةينون ىلع درلا ىف ليقصلا فيسلا

 .ميقلا نبا ةينون نم ميخللا مالظلا ديدبتب ةامسمو درلا ةلامكإب

 . ىرهاظلا بهذملا لوصأ ىف ذبنلا

 . ىنطقاردلل تاطوملا فالتحخا

 .ركاسع نبال ًاطوملا لضف نم اطغملا فشك

 .ايندلا ىبأ نبال هلضفو لقعلا

 . ىسويلطبلل ةيلاعلا ةفسلفلا ىف قئادحلا

 . ىناودلا لالجلل حورلاو ناسنإإلا ةقيقح

 . نيمرحلا مامأإل ةيماظنلا ةديقعلا

 . ىنالقابلل هب لهحلا زوجي الو هداقتعا بجي اميف فاصنأإلا

 . ىزوجلا نبا طبسل حيحصلا بهذملل حيجرتلاو راصتنالا

 ىمسي قيلعتلاو « هتف نبال ةهشملاو ةيمهحلا ىلع درلا یف ظفالا ا فالتخالا
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 . ىرزحلا نبال دمحألا دعصملا

 . ىقهيبلل تافصلاو ءامسألا



  رایتخالاوربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا ٠١

 . ىبهذلل ملعلا لغز

 نم نيرشعلاو سمحلا تامدقملا ىلع ىزيربتلا ركب ىبآ نب دمحم ميكحلا حرش
 .نوميم نب ىسومل نيرئاحلا ةلالد

 :تملك هيف بتکكو هل م دق اممو

 . ىريمحلا ناوشنل «نيعلا روحلا» ةماقم حرش

 . ىناعنصلا ىغايسلل ريبكلا ىهقفلا عومجملا حرش ىف ريضنلا ضورلا
 قاور خيش لدهألا دمحم ديسلل نوميملا نميلا لئاضف ىف نونكملا ردلا رثن

 لا

 . ىناميلا عساولا دبع ديسلل ديناسألا تاقرفتمل عماجلا ديرفلا ردلا

 نسحلا نب دمحمل دمحم لآ دئاقع دعاوق باتك نم هنالطبو ةينطابلا بهذم نايب

 الا

 . ةيرصملا ةعبطلا نم دعس نبا تاقبط

 لوادجو ةعساو هتمدقت ىعليزلا ظفاحلل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ىف ةيارلا بصن

 .لامكإ ىلإ جاتحتف «ةيفاو ريغ بيوصتلا

 همحر- ىنامثعلا دمحأ ريبش ةمالعلا انالومل ملسم حيحص حرش ىف مهلملا حتف

 . هللا

 . ىدنسلا دباع دمحم ظافحلل ىعفاشلا مامإلا دنسم بيترت

 .هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا صوصن نم ىقهيبلا عمج نآرقلا ماكحأ

 . ىعفاشلا ىزارلا متاح یبا نب نمحرلادبع ظفاحلل ىعفاشلا مامإلا بقانم

 .ةماش ىبأ ظفاحلل نيتضورلا ليذ

 . ناوضر دمحم ناوضر خيشلا ذاتسألا ةليضمل ىراخبلا سراهف

 . ىضايبلا نيدلا لامكل مارملا تاراشإ



 رايتخالاو ربجلا نع ثدحتلا ىفراصبتسالا س

 . ىسلبانلا ىنغلا دبعل رتولا ةيضرف نع رتسلا فشك و
 .ىذمرتلا قارولا ركب ىبأل ملعتملاو ملاعلا س

 .دهاجم ىكز ذاتسألل ةيقرشلا مالعإلا س

 — }ا

 . ىسدقلا نيدلا ماسح ذاتسألل باتكلاو ظفحلا نع ىنغملا داقتنا س

 . هللا همحر- ىمامحلا ىفطصم ريبكلا ذاتسألل ةيمالسإإلا ةرسألا ةيحالصإالا ةضهنلا

 . اًضيأ هل ءابطخلا لامآ یهتنم س

 . ىمازعلا ةمالس خيشلا هللاب فراعلا ةمالعلل ةنسلاو باتكلا ا 5

 .ىلازغلا مالسإإلا ةجحل ليوأتلا نوناق

 . ىوانفحلا ملاس دمحمل ةيردبلا ةباحصلل ةيهبلا ةرمثلا س

 . روفیط نبال دادغب باتک

 الضفلا ضعب مزع دقو ‹تاعوضوملا ىتش ىف ًالاقم نيرشعو ةئام وحن هلو

 . ىلاعت هللا نذإب ةدحاو ةعومجم ىف تالاقملا كلت مهآ رشن ةداعإ ىلع

 .هناحبس هللا قيفوتب ه )۱۳۷۰١( ةنس ةدعقلا نم (۲۰) ىف هعبط ماتخ ناکو
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